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NON SO LA SCRIP TA
23. Międzynarodo wy Fe sti wal
– Wro cław skie Lato Organowe  
24 lip ca – 4 wrze śnia 2016

Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny we Wro cławiu

24 lip ca 19:00
Ja RO SlaW CiE CiER SKi – or ga ny
TRiO SMYCZ KO WE w skła dzie:
KON STaN TY aN dRZEJ KUl Ka - skrzypce
aN dRZEJ GęB SKi – skrzyp ce
aN dRZEJ WRó BEl – wio lon cze la

31 lip ca 19:00
Ma REK FRONC - or ga ny
ZE SPóŁ MaR CEl liS Si MO Ur szu la Mar ci -
niec Ma zur oraz sek stet wio lon czel:
agniesz ka Kacz ma rek, Sa ra Kwiat kow ska,
Jo an na Pa luch, To masz Szew czyk, Ka ta -
rzy na Tre piak, Ol gierd Że moj tel
Bi le ty: 20 N | 15 zł
im part, Ma zo wiec ka 17, tel. 71 341 94 32,
re zer wa cje@im part.art.pl. Me dia Markt,
Em pik, Sa turn, even tim.pl, przed kon cer tem
www.im part.art.pl

XX Fe sti wal Mu zy ki ka me ral nej 

Orkiestra Kameralna Wratislavia

Fe sti wal Wie czo ry w Ar se na le jest czę ścią pro gra mu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016

www.wie czo ry war se na le.pl

Jan Sta nien da – dy rek tor ar ty stycz ny
Wrocław 26 czerw ca – 10 lip ca 2016 r. 

Dzie dzi niec ar se na łu, ul. Cieszyńskiego 9 

Wie czo ry w Ar se na le

Bi le ty: 35/27 zł | 40/30 zł | 70/55 zł 
kar ne ty: 220 zł n | 170 zł U
na stro nie www.wie czo ry war se na le.pl 
www.tbo x24.pl | www.tic ket pro.pl
W sa lo nach: eM Pik, Sa turn | Me dia Markt
na te re nie ca łe go kra ju
oraz go dzi nę przed kon cer ta mi w ar se na le

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Chór w operze barokowej
15 lipca 19:00 Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Wrocławska Orkiestra Barokowa
Benjamin Bayl – dyrygent
Program: Fragmenty oper barokowych

Je den z trzech kon cer tów na za koń cze nie se sji let niej edy cji 2016 Pol skie go Na -
ro do we go Chó ru Mło dzie żo we go, w ra mach pro jek tu Aka de mia Chó ral na

An ton Bi ru la – lut nia
Lut ni sta do sko na ły
7 lip ca 20:00

Re fek tarz Osso li neum, ul. Szew ska 37
Sy lviu s Le opol d Weiss – utwory lutniowe

Wy bra ne su ity lut nio we We is sa po cho -
dzą ce z Ma nu skryp tu Drez deń skie go
i Lon dyń skie go wy ko na An ton Bi ru la,
ar ty sta spe cja li zu ją cy się w wy ko naw stwie mu zy ki daw nej, gra ją cy na wszyst -
kich od mia nach lut ni, teo r bie oraz gi ta rze ba ro ko wej. Stu dio wał lut nię u prof. Toy -
ohi ko Sa toh w Kró lew skim Kon ser wa to rium w Ha dze oraz u prof. Kon ra da Jun -
gha ene la w Hoch schu le für Mu sik w Ko lo nii. 
Dzie ła Sy lviu sa Le opol da We is sa znaj dzie my w bi blio te kach nie mal na ca łym
świe cie. O ogrom nej po pu lar no ści uro dzo ne go w Grod ko wie ar ty sty świad czy do -
dat ko wo fakt, że był jed nym z naj le piej opła ca nych mu zy ków swo ich cza sów.

Kon cert w ra mach Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. Bilety: N 20 | U 10 zł

Kon stan ty An drzej Kul ka



www.festival.pl

71 Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Cho pi now ski 
5-13 sierp nia 2016

dy rek tor ar ty stycz ny PiOTR Pa lECZ NY
Do udzia łu w te go rocz nym Fe sti wa lu
za pro sze ni zo sta li m.in. lau re aci ostat -
niej edy cji (2015r.) Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry -
ka Cho pi na w War sza wie.
PODCzAS FESTiWALU Wy STą Pią:
5.08. godz. 20.00 – SE ONG -JiN CHO
6.08. godz. 16.00 – Szy MON NEH riNG

20.00 – EU GEN iN DJič
7.08. godz. 16.00 – PA WEł KO WAL SKi

20.00 – vA DyM KHO LO DEN KO
8.08. g. 16.00 – DA NiEL KHA ri TO NOv

20.00 – CHAr LES ri CHArD -HA ME LiN
9.08. g. 16.00 – MA riAM BAT SA SHvi Li

19.00 – KON CErT CHA ry TA TyW Ny
22.00 – KON CErT NOK TUrN

10.08. g. 16.00 – LU KAS vON DrA CEK
20.00 – DE NiS KO zU KHiN

11.08. godz. 16.00 – AN NA TSy BU LE vA
20.00 – CHri STiAN zA CHA riAS

12.08. g. 16.00 – ALE xAN DEr GA Di JEv
20.00 – JA Ni NA FiAL KOW SKA

13.08. godz. 16.00 – ADAM GOL KA
20.00 – KA TE LiU

14.08. godz. 20.00 – KA TE LiU 

Wła dy sław Kol busz,
Kon cert Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach -zdro ju

Wieczory w Arsenale
20. Festiwal Muzyki Kameralnej
26 czerw ca – 10 lip ca 2016

dzie dzi niec ar se na łu, ul. Cieszyńskiego 9 
Festiwal Wieczory w Arsenale jest częścią programu
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

W nie dzie lę 26 czerw ca roz po czął się ju bi le uszo wy 20. Fe sti wal
Mu zy ki Ka me ral nej Wie czo ry w Ar se na le. im pre za po trwa do 10
lip ca, a jej wiel bi cie lom nie trze ba przy po mi nać, że wie czor ne
kon cer ty na dzie dziń cu za byt ko we go Ar se na łu na le żą do naj -
przy jem niej szych spo tkań z mu zy ką ka me ral ną.
Jak zwy kle go spo da rzem fe sti wa lu bę dzie ce nio na Or kie stra Ka -
me ral na Wra ti sla via, rów nież ob cho dzą ca tym ro ku ju bi le usz.
Dy rek to rem ar ty stycz nym Wie czo rów w Ar se na le jest wy bit ny
skrzy pek Jan Sta nien da, któ ry przy go to wał dla pu blicz no ści aż
dzie więć kon cer tów.
Pro gram te go rocz ne go fe sti wa lu jest bo ga ty i atrak cyj ny. Nie za -
brak nie mu zy ki Mo zar ta, Hayd na, vi val die go, Schu ber ta, Brahm -
sa czy Boc che ri nie go. Bę dą też utwo ry El ga ra, Kar ło wi cza, Nie -
lse na, Bo ro di na, Ba ce wicz, Ba cha i Händla. Nie zwy kle cie ka wie
za po wia da się wspól ny wy stęp Miet ka Szcze śnia ka i ze spo łu
Krzysz tof Her dzin Trio w pro gra mie za ty tu ło wa nym Songs From
yester day (3 lip ca, m.in. pio sen ki Eri ca Clap to na, Da vi da Bo wie’go
i ze spo łów The Be atles oraz rol ling Sto nes). Do mu zycz nych ro -
dzyn ków na le żeć bę dzie rów nież kon cert or kie stry Wra ti sla via
z udzia łem gra ją cej na har fie Mal wi ny Li piec (8 lip ca, w pro gra -
mie słyn ne Ada giet to z v Sym fo nii Gu sta va Mah le ra oraz Me dy -
ta cja Mas se ne ta), wy stęp ze spo łu Po lish Cel lo Qu ar tet (29 czerw -
ca) czy pro gram za ty tu ło wa ny New Ba ro que, Piaz zol la and mo -
re… z udzia łem m.in. Tho ma sa Do ble ra (wi bra fon).

AGATA iGrAS

ADAM TAUBiTz

MiETEK SzCzEśNiAK MArTA KOWALCzyK THOMAS DOBLEr KAMA GrOTT

AN NA rUT KOW -
SKA -SCHOCK

rOKSANA
KWAśNiKOWSKA

Lato w Synagodze Pod Białym Bocianem
31 lip ca, 7, 14, 21, 28 sierpnia, 3 września

Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica 7 we Wrocławiu

Fe sti wal zło żo ny z cy klu mu zycz nych spo tkań z ar ty sta mi, któ rzy za pre zen tu ją
bo gac two eu ro pej skiej mu zy ki ży dow skiej. W tym ro ku zaprezentowane
zostaną pie śni w ję zy kach ji dysz i la di no.
Pod czas let nich kon cer tów we wro cław skiej Sy na go dze wy stą pią:
31.07 – KAr STEN TrOy KE & DA NiEL WE LTLiN GEr (Niem cy & Au stra lia),

7.08 – ALEx JA CO BO WiTz (USA/Niem cy)
14.08 – Men dy Ca han (izra el),
21.08 – OL GA MiE LESz CzUK & HA DriAN TA BęC Ki BAND (Ukra ina & Pol ska),
28.08 – rO SA zA rA GO zA & rU SO SA LA (Hisz pa nia),
BEN TE KA HAN (Nor we gia/Pol ska),
3.09 – ALi CiA Svi GALS & MA ri LyN LEr NEr (USA & Ka na da).



To sca Gia co mo Puc ci ni | TAUrON Letni Festiwal Operowy
PREMIERA 1, 2, 3 lipca 20:00 
8, 9, 10 | 15, 16 17 lipca 20:00

Spek takl gra ny jest w trzech miej scach:
i akt To ski od by wać się bę dzie w Ka te drze św. Ma rii Mag da le ny przy ul. Szew skiej
ii akt – w Ope rze Wro cław skiej, ul. Świd nic ka 35
iii akt – w ple ne rze, na dzie dziń cu Te atru la lek – Park Sta ro miej ski, pl. Teatralny 4
Kierownictwo muzyczne: Tomasz Szreder | Reżyseria: Pierre Jean Valentin
Adaptacja spektaklu: Adam Frontczak | Kostiumy i scenografia: Ryszard Kaja
Li bret to: Giu sep pe Gia co sa i Lu igi Il li ca wg. Dra ma tu Vic to rie na Sar dou
Prapremiera: Rzym, Teatro Constanzi, 14 I 1900
Polska premiera: Lwów, 5 V 1903 | Premiera w Operze Wrocławskiej: 19 II 1947

Jed na z naj sław niej szych oper wszech cza sów, ar cy dzie ło Gia co mo Puc ci nie go,
przed sta wi cie la ope ry we ry stycz nej. Mi mo chłod ne go przy ję cia i wie lu nie po -
chleb nych opi nii kry ty ków, To sca w rok po pre mie rze pod bi ła ca łe Wło chy. O jej
po pu lar no ści wśród pu blicz no ści świad czy też fakt, że wro cław ska in sce ni za cja
z 1961 ro ku w cią gu ko lej nych 20 lat zo sta ła za gra na aż 192 ra zy.
Na sce nie oglą da my po ru sza ją ca do głę bi hi sto rię mi ło ści śpie wacz ki To ski i ma -
la rza Ca va ra dos sie go, w któ rą wmie sza ły się okrut ne hi sto ria i po li ty ka, uosa bia -
ne przez zło wro gie go Scar pię. Ten mi ło sny trój kąt zwia stu je dra mat. Kom po -
zy tor po mi strzow sku przed sta wił po łą cze nie ra do ści i po sęp nej śmier ci, si ły mi -
ło ści i okrut nych tor tur, ja kich do świad cza ją bo ha te ro wie.
Praw da uczuć głów nych po sta ci, nie za po mnia ne arie peł ne cza ru me lo dii, „te atr
w te atrze”, ele men ty wstrzą sa ją ce go re ali zmu skła da ją się na tę ope rę, za chwy -
ca ją cą ko lej ne po ko le nia wi dzów od cza su rzym skiej pra pre mie ry w 1900 r.
Kie row nic two mu zycz ne nad spek ta klem ob jął To masz Szre der, re ży se rię Pier -
re -Je an va len tin. za ada pta cję spek ta klu od po wia da Adam Front czak.
Dzie ło Puc ci nie go wy sta wio ne zo sta nie w trzech hi sto rycz nych miej scach mia -
sta, co na wią zu je do zmian miej sca ak cji ope ry.

Spek takl wy ko ny wa ny jest w ję zy ku wło skim

Wie czo ry or ga no we u Bo żej Opatrz no ści
Mię dzy na ro do wy xi Fe sti wa l
3, 10, 17, 24, 31 lipca 19:00 | 7, 14, 21, 28 sierpnia 19:00

Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu. Wstęp wolny!

Sza now ni Pań stwo,
po raz je de na sty Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu ma przyjemność za prosić wszyst kich
me lo ma nów na ko lej ne Wie czo ry or ga no we u Bo żej Opatrz no ści, któ re tra dy cyj nie od by wać się bę dą
we wszyst kie nie dzie le lip ca i sierp nia o godz. 19.00.
W tym ro ku na za byt ko wym in stru men cie Jo han na Ste in mey era za gra mię dzy na ro do we gro no wy bit nych Ar ty stów.
Do Wro cła wia przy bę dą świa to wej kla sy mu zy cy z Czech, Nie miec, Au strii oraz zna ko mi ci pol scy wir tu ozi.
Jak każ de go ro ku pod czas Fe sti wa lu wy stą pią re pre zen tan ci mło de go po ko le nia, mu zy cy re pre zen tu ją cy nasz kraj na mię -
dzy na ro do wych kon kur sach or ga no wych.
Ser decz nie za pra sza my do udzia łu w kon cer tach, na które wstęp jest wolny!

Hol ger
Geh ring

ireneusz
Wyrwa

ire na
Wi seł ka -Cie ślar

Gun ter
Ken nel

Dawid
rzepka

Michał
Kocot

Frantz
Dank sag mu el ler

Jaroslav
Tůma

Krzysztof Urbaniak

Agnieszka Korpyta,
Javier Malebran
Duo Temperamento - re ci tal for te -
pia no wy pol sko -chi lij skie go du etu
7 lipca 18:00

Klub Muzyki i literatury, pl. T. Kościuszki 10

8 lipca 18:00
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Ab sol wen ci Un. Mu zycz ne go F. Cho pi -
na w War sza wie, Agniesz ka w kla sie
for te pia nu prof. Ewy Po błoc kiej i ka -
me ra li sty ki prof. Mai No sow skiej.
Ja vier (po dy plo mo we stu dia pia ni -
stycz ne) w kl. for te pia nu prof. Je rze go
ro ma niu ka i as. ra mi ro San ji ne sa.
Agnieszka kon cer to wa ła ja ko so list ka
i z or kie strą na fe sti wa lach w Co pia -
po i La Se re na w Chi le. 
Ja vier – sty pen dy sta rzą du Chi lij skie go
i Na ro do wej ra dy Kul tu ry. Twór ca i or -
ga ni za tor co rocz ne go Fe sti wa lu Pia ni -
stycz ne go w mie ście Co pia po, Chi le.





XVII Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Ba chow ski
w Świd ni cy
29 lip ca – 15 sierp nia

Ko śció ł Po ko ju w Świdnicy
W tym ro ku wy stą pi praw dzi wa ple ja -
da gwiazd świa to we go for ma tu: Aka -
de mie für Al te Mu sik Ber lin, Le Poème
Har mo ni que i vin cent Du me stre, Café
zim mer mann, La ve ne xia na, Ca pel la
Cra co vien sis i Mat teo Mes so ri oraz
Aka de mia Ba chow ska pod kie run kiem
Fa bia Bo niz zo nie go.
Wśród so li stów skrzyp ko wie ro bert
Ba cha ra i Jor ge Ji me nez, gra ją cy na hi -
sto rycz nym for te pia nie pia ni sta Ma -
riusz Klim siak, fle ci sta Pe ter Holt slag,
lut ni sta Edin Ka ra ma zov, a tak że or -
ga ni sta wszech cza sów Ca me ron Car -
pen ter, któ ry za gra na spe cjal nie dla
nie go zbu do wa nych or ga nach, tzw. in -
ter na tio nal to uring or gan, ale przede
wszyst kim na no wo od re stau ro wa -
nych or ga nach Ko ścio ła Po ko ju. 
Kon cer ty fe sti wa lo we od bę dą się tak -
że po za świd ni cą: w Dzier żo nio wie
wy stą pi Or kie stra Hi sto rycz na z pro -
gra mem obej mu ją cym dzie ła fran cu -
skie go ba ro ku. Oko licz ne wsie: Po ża -
rzy sko, Strzel ce świd nic kie, Sie dli mo -
wi ce, Ma ko wi ce go ścić bę dą pik ni ki ro -
man tycz ne oraz śnia da nia na tra wie,
któ re od bę dą się rów nież w Bie la wie.
Te go rocz ne mot to fe sti wa lu: Cie ka -
wość świa ta – cie ka wość czło wie ka.
Jak mó wi Jan To masz Ada mus, dy rek -
tor ar ty stycz ny Fe sti wa lu: W prak ty ce
mot to to ozna cza pro stą za chę tę
do ro zej rze nia się wo kół sie bie. Po nie -
waż pięk no, nie za po mnia ne do zna nia
i zda rze nia mo gą ce zmie nić ży cie są
na wy cią gnię cie rę ki.

Or ga no stra da 
17 lip ca 11:00

Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

14:30, 18:00, 21:00
Kolegiata św. Krzyża i św. Barłomieja,
pl. Kościelny na Ostrowie Tumskim

16:30

Za gu bio na au to stra da Pol ska pra pre mie ra ope ry
21 lip ca 20:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Głów na KGHM, plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
Ob sa da: Hol ger Falk (Fred/Pe te), Bar ba ra Kin ga Ma jew ska (Ali ce/Re nee), Da vid Moss (Mr
Ed die), Piotr Ły kow ski (My ste ry Man), Mi chał Sła wec ki (An dy) i in ni
In stru men ta li ści So li ści: Wła dy sław Ko sen diak – sak so fon, Ra fał Łuc – akro de on, Pa weł Ma li -
czow ski – pu zon, Mi chał Si ciń ski – klar net, Ju sty na Sko czek – in stru men ty kla wi szo we, Le szek
Za lew ski – gi ta ra elek trycz na, Ra do sław Pu ja nek (kon cert mistrz), To masz Bol sewicz – skrzyp -
ce, Alek san dra Urbań ska – al tów ka, Syl wia Ma tu szyń ska, An na Ku lak – wio lon cze le, Pa weł Ja -
bł czyń ski – kon tra bas, Mał go rza ta Świę toń, Se we ryn Za pła tyń ski – fle ty, Re na ta Ra czy ło, Gu -
staw Ba chorz – klar ne ty, Wik to ria Ula tow ska – obój, Jó zef Czi chy – fa got, Ma te usz Fe liń ski
– wal tor nia, Ju sty na Ma li czow ska, Pa weł Tu liń ski – trąb ki, Jan Szy maj da – pu zon, Piotr Ko siń -
ski – tu ba, Mi chał Je dy nak, Bar tosz Sał dan – per ku sja

za gu bio na au to stra da w re ży se rii Na ta lii Kor cza kow skiej. Au tor ką li bret ta, któ -
re po wsta ło na pod sta wie sce na riu sza Da vi da Lyn cha i Bar ry`ego Gif for da do fil -
mu za gu bio na au to stra da, jest au striac ka no blist ka El frie de Je li nek, mu zy kę
skom po no wa ła jed na z czo ło wych współ cze snych kom po zy to rek Ol ga Neu wirth,
któ ra w ory gi nal ny spo sób prze two rzy ła kul to wy film D. Lyn cha na mu zy kę.
Klu czo wą ro lę speł nia ją li ve elec tro nics prze kształ ca jąc i znie kształ ca jąc par tie
so li stów, or kie stry oraz sze ściu so li stów -wir tu ozów (gi ta ra elek trycz na, sak so -
fon so pra no wy, kla wi sze, klar net, pu zon, akor de on). Dźwię ki trans mi to wa ne bę -
dą po przez siat kę kil ku dzie się ciu gło śni ków umiej sco wio nych na sce nie i wi -
dow ni, tak, że ota cza ją one słu cha czy, prze miesz cza ją się wśród nich. Po sta ci
płyn nie prze cho dzą mię dzy mo wą, śpie wem i nie ty po wy mi tech ni ka mi wo kal -
ny mi, pro wa dząc wi dzów w psy cho de licz ną po dróż w głąb ludz kiej psy chi ki.
in sce ni za cja ope ry ro ze gra się na gra ni cy ga tun ków. re ży ser ka wy bra ła ja ko miej -
sce ak cji prze strzeń NFM we Wro cła wiu. Te atr ope ro wy zo sta nie więc uwol nio ny
z ku lis, a ca łość wpi sze się w mul ti me dial ny i po szu ku ją cy cha rak ter fe sti wa lu No -
we Ho ry zon ty, bę dzie eks pe ry men tem na wią zu ją cym do dzieł pre zen to wa nych
w po przed nich edy cjach (fil my -spek ta kle M. Bar neya czy P. Gre ena waya). 

Pe łen re gu la min wy da rze nie znaj du je się na stro nie Ki na No we Ho ry zon ty

Kościół św. Marcina,
ul. św. Marcina 67-68

Cykl pię ciu kon cer tów w dniu 17 lip ca 2016 ro ku wpi su je się w spo sób szcze gól -
ny w wy da rze nia mu zycz ne Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry – Wro cław 2016. Są one
in au gu ra cją, za pla no wa ne go na ko lej ne la ta cy klu kon cer tów or ga no wych i ka -
me ral nych pod wspól nym ty tu łem Hi sto rycz na Or ga no stra da Dol ne go ślą ska.
W pię ciu kon cer tach ni niej sze go cy klu za brzmią or ga ny w róż nych kon tek stach
pro gra mo wych, ja ko in stru ment so lo wy, z to wa rzy sze niem or kie stry, w ka me -
ral nym skła dzie z kla we sy nem, czy to wa rzy szą cy wo ka li stom.
W za byt ko wych mu rach Ora to rium Ma ria num, ko ścio ła św. Mar ci na i Ko le gia ty
p. w. św. Krzy ża na Ostro wiu Tum skim za brzmi mu zy ka trzech stu le ci w wy ko -
na niu ar ty stów z Pol ski, Nie miec i Czech, z trzech kra jów, któ re wpi sa ły się trwa le
w hi sto rię Wro cła wia.

*Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do zmia ny pro gra mu
Bi le ty: 20 zł N | 15 zł (stu den ci, eme ry ci, ren ci ści) |www.im part.art.pl, www.even tim.pl
Me dia Markt, Em pik, Sa turn oraz na go dzi nę przed kon cer tem
re zer wa cje@im part.art.pl | im part, Ma zo wiec ka 17 we Wro cławiu, tel. 71 341 94 32, 





Nie tylko gospel 
iii Festiwal im.Włodka Szomańskiego
8, 9, 10 lipca 2016

Centrum Kultury Mieroszów, ul. Żeromskiego 28
ok 80 km od Wrocławia, ok 20 km od Wałbrzycha.  Wstęp wolny!

Kon cer ty, spo tka nia z ar ty sta mi, wy sta wy to pięk ny mo ment in te gra cji Miesz -
kań ców Mie ro szo wa z Fe sti wa lem, no szą cy zna mio na wspól ne go świę ta. 
Na wszyst kich go ści i kon kur so wi czów Fe sti wa lu cze ka ko lo ro wy Kra snal Szo -
mol, któ ry zo stał wy ko na ny przez miej sco we Ko ło rę ko dzie ła Ar ty stycz ne go.
za an ga żo wa nie w ugosz cze niu fe sti wa lo wych ar ty stów i go ści po przez, pie cze -
nie ciast, de ko ro wa nie po miesz czeń np. kwia ta mi z przy do mo wych ogród ków
czy zbie ra nie fun du szy i za kup for te pianu do Sa li Wi do wi sko wej im. Włod ka Szo -
mań skie go Mie ro szow skigo Cen trum Kul tu ry, to tyl ko nie któ re do wo dy po czu -
cia in te gra cji, której zwieńczeniem jest coroczny Festiwal Nie tylko gospel.
To wła śnie tym miej scem za chwy cił się 19 lat te mu Wło dek Szo mań ski, za ło ży -
ciel ze spo łu Spi ri tu als Sin gers Band, wy bit ny kom po zy tor m.in. ta kich dzieł jak
Mis sa Go spel’s czy Ma don ny Ja na Paw ła ii. za wsze uwa żał, że Mie ro szów i je -
go re gion, to miej sce wy jąt ko we, nie tyl ko ze wzglę du na kra jo braz, ale przede
wszyst kim lu dzi. Do wo dem te go jest wy peł nio na po brze gi Sa la Wi do wi sko wa
Mie ro szow skie go Cen trum Kul tu ry na każ dym kon cer cie.
ideą fe sti wa lu jest pro pa go wa nie wszyst kich nur tów mu zycz nych, któ re są in -
te re su ją ce, ze wzglę du na styl, in stru men ta rium i wy ko naw stwo ar ty stycz ne.
Naj waż niej szą, in te gral ną czę ścią Fe sti wa lu jest Kon kurs Wo kal ny o Szkla ne go
Kra sna la, któ ry po zwa la na ła twiej szy do stęp mło dych lu dzi do swo je go miej sca
w świe cie mu zy ki, a jed no cze śnie jest pro mo cją zie mi mie ro szow skiej w Pol sce.
W ubie głym ro ku prze wod ni czą cym ju ry był Ma ciej Miecz ni kow ski. W tym ro ku
wiel ką gwiaz dą Fe sti wa lu i prze wod ni czą cą ju ry bę dzie zna na i bar dzo lu bia -
na ak tor ka – Te re sa Li pow ska. Pod czas czę ści ar ty styczn nej kon kur su wy stą -
pią młodzi, zdolni wokaliści, swój  mi ni re ci ta l zaprezentuje także  ubie gło rocz -
na Lau re at ka – Mo ni ka Fe de ry szyn.
Cześć kon cer to wą Fe sti wa lu wy peł ni mu zy ka zna nych i lu bia nych gwiazd pol -
skich scen. Wy sta pią: ze spół Die xe Ti gers Band z mu zy ka jaz zo wą, Or kie stra Ka -
me ral na Klas sik Mo dern, któ rej so li stą i dy ry gen tem jest ro man Sa mo stro -
kov za pre zen tu je mu zy kę fil mo wą.
Usły szy my pio sen ki do tek stów Ju liu sza Tu wi ma i Włod ka Szo mań skie go z naj -
now szej pły ty ze spo łu Spi ri tu als Sin gers Band OKU -LA -LA -ry.
W czasie trwania Festiwalu odbędą się dwa wernisaże wystaw artystycznych,
pierwsza to wystawa fotografii Stowarzyszenia Pasjonatów Historii ziemi
Mieroszowskiej, druga to wystawa malarstwa Jolanty Grocholskiej-Janczary.
Or ga ni za to rzy zbie ra ją od spon so rów wie le cie ka wych i cen nych na gród, a Aka -
de mia Pla stycz na we Wro cła wiu za pro jek to wa ła i wy ko na ła sta tu et kę Szkla ne -
go Kra sna la, któ ra na za wsze bę dzie ko ja rzy ła z tym Kon kur sem.

Na zdję ciu: ze spół SSB, Bur -
mistrz Mie ro szo wa Mar cin
ra czyń ski, Dyrektorka MCK
Ka ta rzy na Ma lic ka, Elż bie ta
Szo mań ska na tle por tre tu
Włod ka Szo mań skie go.

New Baroque, Piazzolla
and more…
20. Festiwal Wieczory w Arsenale
9 lipca 20:00

ar se nał Mi ko łaj ski – Mu zeum Mi li ta riów,
ul. Cie szyń skie go 9 we Wro cławiu

z pew no ścią je den z naj ory gi nal niej -
szych kon cer tów te go rocz ne go fe sti -
wa lu. Wy star czy spoj rzeć na cie ka wy
do bór in stru men tów. Wy stą pią: Adam
Tau bitz (skrzyp ce), Tho mas Do bler (wi -
bra fon) oraz Da niel Pez zot ti (wio lon -
cze la). Po łą cze nie ar ty stycz nych sił
per ku si sty, skrzyp ka i wio lon cze li sty
w kon cer cie o in try gu ją cym ty tu le
„New Ba ro que, Piaz zol la and mo re…”.
w pro gra mie utwo ry Ba cha, Händla,
vi val die go, Piaz zol lii in nych, w no wych
jaz zo wych aran ża cjach

www.wie czo ry war se na le.pl

Piosenki na koniec świata
Spek takl ple ne ro wy
1, 2, 3, 8, 9 lip ca 21:30

am fi te atr, pl. Te atral ny 1 w Wałbrzychu
Te atr Dra ma tycz ny im. J. Sza niaw skie -
go za pra sza na wy da rze nie spe cjal ne!
Spek takl ple ne ro wy o koń cu świa ta
w for mie mu si ca lu. Wy da rze nie z po -
gra ni cza te atru i kon cer tu. Wał brzy ski
ko niec świa ta od by wa się w sty lu iro -
nicz nym, abs trak cyj nym, de ka denc ko
ład nym. Kil ku na stu twór ców, dzie siąt -
ka wy ko naw ców, fan ta stycz ne ko stiu -
my, efek ty spe cjal ne z przy mru że niem
oka, mu zy ka na ży wo i przede wszyst -
kim kil ka na ście te atral nych prze bo -
jów… Ostat ni kon cert świa ta od by wa
się – nie ocze ki wa nie – w Wał brzy chu.
Kto bę dzie się spie rał, że jest to bar dzo
iro nicz ny układ rze czy wi sto ści? Ko niec
świa ta mo że być pięk ny.

Wstęp wolny!

Da niel Pez zot ti 



Rodowód flamenco
vii Fe sti wa l Ar te Fla men co
17 lipca 19:00

Synagoga Pod Białym Bocianem
we Wrocławiu, ul. P. Włodkowica 7

zapraszamy na kon cert i spek takl
ta necz ny fla men co za ra zem, który
po świę co ny jest ro dzi nie Mo neo.
Tra dy cja śpie wu i pa sji flamenco tej
rodziny sta ła się for mą eks pre sji
i sty lem ich ży cia.
ro do wód jest hi sto rią, któ ra wspo -
mi na pa los de fla men co cha rak te -
ry stycz ne dla le gen dar nej dziel ni cy
w Je rez: la Pla zu ela (San Mi gu el)
skąd po cho dzi ro dzi na Mo neo.
Ge ma Mo neo, jest mło dą tan cer ką, za -
ko cha ną w śpie wie i tań cu z jej ro dzin -
nych stron. Wy stę po wa ła na ca łym
świe cie wraz z naj lep szy mi ze spo ła mi
fla men co min. Farruquito y Compañía oraz Joaquín Cortés. Wpro wa dzi pu blicz ność
w świat, któ rym ży je i któ ry jest obec ny w jej twór czo ści, nie tra cąc przy tym swo ich ko -
rze ni i au ten tycz no ści.
Kon cert w ra mach vii Fe sti wa lu Ar te Fla men co od by wa się w dniach 12-17 lip -
ca w ze spo le Pa ła co wym w Je dli nie zdró j, gdzie bę dzie moż na wziąć udział
w warsz ta tach tań ca i śpie wu pod okiem ar ty stów z Hisz pa nii.

Bi le ty: 120/90/60/40 zł |tic ket pro.pl, Salony Empik, arteflamenco.eu

Gema Moneo
Autentyczne Flamenco z Andaluzji

17 LIPCA 2016, GODZ. 1900

„Rodowód”
Koncert Flamenco

Gema Moneo
Taniec

Joaquin Marin "El Quini"
piew

Jesus Agarrado "El Guardia"
Gitara

Manuel Jimenez Cortes "Bartolo"
Palmas (rytm)

W ramach VII edycji
Festiwalu Arte flamenco

www.arteflamenco.eu

estiwaF
W ra

lu Arestiwa
mach VII edycjiW ra

mencolate flu Ar
mach VII edycji

menco
mach VII edycji

estiwaF lu Arestiwa mencolate flu Ar menco

Slot Art Fe sti val
5-9 lipca

lubiąż na dolnym Śląsku

Fe sti wal Slot Art to miej sce spo tka nia
fa nów naj róż niej szych ga tun ków mu -
zycz nych, mi ło śni ków ku glar stwa,
spor tów eks tre mal nych, wszel kich
sztuk i rze miosł, oraz lu dzi, któ rzy cel
swo je go ży cia upa tru ją w za an ga żo -
wa niu spo łecz nym.
Pro gram fe sti wa lu to ko laż naj róż niej -
szych ele men tów: po nad sto warsz ta -
tów ar ty stycz nych, spor to wych i ję zy -
ko wych, kil ka scen gra ją cych roz ma itą
mu zy kę, ki no fa bu lar ne i do ku men tal -
ne, sce na li te rac ka, wy kła dy i spo tka -
nia z go ść mi spe cjal ny mi. 
W tym ro ku na du żej sce nie fe sti wa lu
po ja wią się m. in.: Ma ri ka, Bisz B. O. K,
Bo vska, The Dum plings, Me sa jah i Psio
Crew. Dzie siąt ki in nych kon cer tów od -
bę dą się też na sce nach: HC/Punk, klu -
bo wej, hi pho po wej, sce nie unplug ged
i sce nie do świad czal nej, gdzie – pod
skle pie niem klasz tor nej ka te dry w nie-
po wta rzal ny świat dźwię ków za bie rze
nas ra fał ru daw ski i two rzo na w trak -
cie fe sti wa lu slo to wa or kie stra.

slot.art.plThe Tactopers
9 lipca 19:30

PPM Zajezdnia, ul. legnicka 65, Wrocław

Gra ją pro sto. Pro sto z ser ca. Pro sto
w ser ce. Oso bi ście. Szcze rze. in tym -
nie. Bez cho wa nia się za mu rem tech -
nicz nej ekwi li bry sty ki. Sta ją przed pu -
blicz no ścią z du szą ro ze bra ną do na -
ga. Dźwięk i sło wo sta no wią w ich
twór czo ści nie ro ze rwal ną ca łość. Ca -
łość pod po rząd ko wa ną jed ne mu ce lo -
wi: opo wie dze niu hi sto rii, któ ra za bie -
rze słu cha cza w po dróż ku naj głę biej
skry wa nym emo cjom. Twór czość The
Tac to pers re zo nu je z każ dym, kto choć
raz ko chał. Kto choć raz tę sk nił. Kto
choć raz miał na dzie ję. Bilet 10 zł

Krzysztof Pełech
& Robert Horna Duo
4 lipca 20:00

Międzynarodowy dom Spotkań
Młodzieży – Krzyżowa 7. Wstęp wolny!

Kon cert dwóch wy bit nych gi ta rzy stów
dla mi ło śni ków ta necz nych ryt mów
ro dem z Ame ry ki Po łu dnio wej, smo -
oth -jaz zu oraz wiel bi cie li pięk nych
me lo dii. W programie m.in. utwo ry
Pa ta Me the ny’ego, ral pha Tow ne ra w
ory gi nal nych aran ża cjach.
5 lip ca, w tym sa mym miej scu Krzysz -
tof Pe łech wy gło si wy kład, po łą czo ny
z pre zen ta cją mul ti me dial ną, za ty tu -
ło wa ny Kla sy ka, fla men co, jazz – prze -
bo je li te ra tu ry gi ta ro wej.

Castle Party Festival
28-31 lipca

Zamek w Bolkowie
Naj więk sze świę to fa nów mu zy ki go -
tyc kiej i dark al ter na ti ve w Pol sce.
Głów ną gwiaz dą te go rocz nej edy cji
bę dzie le gen da sce ny go tyc kiej – ze -
spół Fields Of The Ne phi lim. 
Każ de go dnia fe sti wa lu, po kon cer -
tach, bę dą mia ły miej sce te ma tycz ne
im pre zy klu bo we pro wa dzo ne przez
naj bar dziej roz po zna wal nych DJ'ów
pol skich i za gra nicz nych.
Cze ka na Was: za mek Bol ków po cho -
dzą cy z xiii wie ku, 4 dni za ba wy, 4 dni
kon cer tów, po nad 30 ze spo łów, 2 sce -
ny, kil ka jesz cze nie za po wie dzia nych
nie spo dzia nek i oczy wi ście po le na -
mio to we ze sław nym ba se nem!
za pra sza ją or ga ni za to rzy: Brac two
ry cer skie zam ku Bol ków, Ca stle Par -
ty Pro duc tions oraz ma ga zyn mu -
zycz ny Al ter Na tion.

castleparty.com



Cra zy God
Premiera na 20-le cie Te atru Pieśń Ko zła
PREMIERA 1 lipca 20:00 | 2, 3, 4 lipca 19:00

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3
No wy bru ta lizm w Te atrze Pieśń Ko zła. 17 ak to rów z 12 kra jów na 20-le cie Te -
atru Pieśń Ko zła. Nie zwy kłe wi do wi sko, sym fo nia na ob raz, gest i sło -
wo – o świe cie ja ko wiel kim te atrze kłam stwa. Spek takl łą czy ta niec, nar ra cję
li te rac ką, sztu ki wi zu al ne, ele men ty wo kal ne i mu zy kę. Jest do sto so wa ny
do więk szej sce ny, któ ra da je roz mach w two rze niu sce no gra fii i otwie ra moż -
li wo ści my śle nia o spek ta klu w ka te go riach wi do wi ska – mó wi Grze gorz Bral,
re ży ser spek ta klu i dy rek tor Te atru Pieśń Ko zła. 
W spek ta klu udział weź mie 17 ar ty stów z ca łe go świa ta – z USA, Ja po nii, W. Bry -
ta nii, Fran cji, Włoch, ira nu, Egip tu, Ku wej tu, Gre cji, Nor we gii, Fin lan dii i Pol ski. To
ak to rzy te atral ni, jak rów nież tan ce rze, kla sycz ny ope ro wy śpie wak (ba ry ton)
i za wo do wi mu zy cy – per ku si sta gra ją cy na wi bra fo nie oraz skrzy pacz ka. 
za pro si li śmy do współ pra cy mło dych, nie zwy kle zdol nych ar ty stów. Po cho dzą
z róż nych kul tur, dzię ki cze mu każ dy wno si coś oso bi ste go, wła sny śpiew czy
ta niec. łą czą nas mu zy ka, ruch i Szek spir. Po przez sztu kę mó wi my wspól nym
ję zy kiem, o wspól nym świe cie – do da je Grze gorz Bral. 
Cra zy God jest in spi ro wa ny Ham le tem Szek spi ra, bru tal nym dzie łem He ine ra
Mülle ra Ham let Ma chi ne oraz po ema tem Sko wyt Al la na Gins ber ga. Czwar tym
ele men tem nar ra cji jest au tor ska po ezja Ali cji Bral. 
Ca łość two rzy współ cze sny li te rac ki bru ta lizm. Ta ostra jak brzy twa, ale po etyc -
ka for ma nar ra cji jest nie przy pad ko wa. Cra zy God od sła nia świat ja ko wiel ki te -
atr kłam stwa i róż ne go ro dza ju uzur pa to rów, na róż nych po zio mach, od po li ty ki
po oby cza jo wość. Dla te go bru tal na bę dzie też sce no gra fia, cięż ka i z że la -
za – mó wi Grze gorz Bral. 
Sce no gra fię two rzy prof. ro bert Flor czak. Bę dzie się skła da ła m.in. z 17 że la znych
krze seł (każ de jest uni ka to wą rzeź bą) i la ta ją cych in sta la cji in spi ro wa nych wi tru -
wiań skim czło wie kiem Le onar da da vin ci. Ko stiu my pro jek tu je Ali cja Gru ca.
Jej dzie ła to wię cej niż ko stium, to czę sto ro dzaj in sta la cji ar ty stycz nej, for ma
per fek cyj nie do bra na do czło wie ka, do pra co wa na w naj drob niej szych szcze gó -
łach – mó wi re ży ser spek ta klu. (...).
Pre mie ra spek ta klu od bę dzie się 1 lip ca, na in au gu ra cję Bra ve Fe sti val, na du -
żej sce nie Te atru Pol skie go we Wro cła wiu. 
z oka zji 20-le cia Te atr Pieśń Ko zła przy go tu je w tym ro ku dwa przed sta wie nia.
Dru ga pre mie ra za pla no wa na jest na ko niec ro ku.

Bilety: N 90/60/45 zł | U 75/45/30 zł  | bra ve fe sti val.pl, Tic ket pro | Em pik, Me dia Markt,
Sa turn | piesn ko zla.pl

fot. Mateusz Bral

Cezary Jurkiewicz voyager
21 lipca 20:00

BauBar, Świdnicka 12/16 we Wrocławiu

voy ager to wy ciecz ka w jed ną stro nę
przez stru mień świa do mo ści zner wi -
co wa ne go ko mi ka. rejs luk su so wym
jach tem po mo rzu wsty du i nie speł nio -
nych na dziei. Do świad cze nie na ty le
sil ne go dys kom for tu, że przyj mu je fi -
zycz ną po stać, któ ra tor tu ru je wi dow -
nie, sztur cha niem kciu kiem w że bra.
Go dzi na stand -upu, któ ra jest sprin -
tem do sed na We lt sch me rzu, uza leż -
nień, im pul syw nych za cho wań i in nych
za jęć co dzien nych Czar ka Jur kie wi cza.
Ko mi tet Po etów i Ma la rzy na rzecz Na -
tych mia sto wej Woj ny Ją dro wej oce nił
ten wy stęp na 5 gwiaz dek (to by ły al bo
gwiazd ki, al bo upa dłe am bi cje).
Cezary Jurkiewicz – ko mik, tek ściarz,
sce no pi sarz i hi po chon dryk z bar dzo
wni kli wym po dej ściem do pro ble mów
ota cza ją ce go nas świa ta. W swo ich
tek stach, wy wa la brud ną du szę na le -
wą stro nę, wcią ga jąc nas w czar ną ot -
chłań bez na dziei, zmar no wa nych oka -
zji i za tru tą za zdro ścią po dejrz li wo ści.
zaj mu je się Stand -upem od 2008 ro -
ku. Jest jed ną z dwóch pierw szych
osób, któ ra za czę ła pro mo wać stand -
-up co me dy na te re nie Pol ski. Po cząt -
ko wo ja ko un der gro un do wy stand -up
obec nie ja ko for mę ko me dii roz po zna -
wal ną przez ty sią ce wi dzów. Wy stę -
po wał w Co me dy Cen tral Pre zen tu je:
Stand -up!, HBO Stand -up Co me dy
Club oraz HBO tyl ko dla do ro słych.
W 2011 ro ku za ło żył pierw szą w Pol -
sce szko łę stand -up co me dy, w któ rej
pro wa dzi za ję cia dla mło dych ko mi -
ków. Od lat szko li się
w nur cie chi ca gow -
skiej szko ły im pro wi -
za cji ko me dio wej The
Se cond Ci ty.





Remigiusz Koniecko
Konstrukcje w przestrzeni
29 lipca 17:00

Ga le ria Pho to Zo na
Ga le ria sztu ki Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki
we Wro cła wiu – in sty tu cji Sa mo rzą du
Wo je wódz twa dol no ślą skie go
dCiK OKiS Ry nek -Ra tusz 24, Wro cław

re mi giusz Ko niec ko – uro dzo ny 1977 r.
Ab sol went Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Fil mo wej, Te le wi zyj nej i Te atral nej im.
Le ona Schil le ra w ło dzi, Wy dzia łu Ko -
mu ni ka cji Mul ti me dial nej Uni wer sy te tu
Ar ty stycz ne go w Po zna niu oraz Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Gdań sku.
Pod czas stu diów roz po czął au tor ski cykl
„Prze strze nie for mal ne”, któ ry wy ni kał
z je go za in te re so wań prze strze nią eg -
zy sten cjal ną. W swo ich fo to gra fiach od -
wo łu je się za rów no do for my jak i funk -
cji ar chi tek tu ry, pró bu jąc stwo rzyć swój
wła sny mo del wi dze nia prze strze ni.
Obec nie zaj mu je się fo to gra fią od strony
twór czej i dy dak tycz nej.

Ku ra tor wy sta wy: aga ta Szu ba
za da niem ga le rii jest pre zen ta cja do ko -
nań po wsta łych w fo to me dial nym nur -
cie sztu ki. Pu blicz no ści zo sta nie za pre -
zen to wa ny do ro bek ar ty stycz ny, któ ry
ma swo je źró dło w ogól no pol skim śro -
do wi sku aka de mic kim, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem re ali za cji po wsta łych
w dol no ślą skim krę gu ar ty stycz nym. 
Ga le ria Pho to zo na or ga ni zu je wy sta -
wy o zróż ni co wa nym cha rak te rze for -
mal nym (fo to gra fia, fo to obiekt, fo to in -
sta la cja itp), któ re po za miej scem eks -
po zy cji (Dol no ślą skie Cen trum in for -
ma cji Kul tu ral nej OKiS) bę dą upu blicz -
nio ne rów nież w me diach elek tro nicz -
nych i pu bli ka cjach.

Krzysztof M. Bednarski
Gravity. Tymoteuszowi
Karpowiczowi
Do 31 lipca

Galeria awangarda BWa,
ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu

„Gra vi ty” Krzysz to fa M. Bed nar skie go
to wy sta wa po świę co na si łom przy -
cią ga nia, w po lu któ rych znaj du je się
jed nost ka – czło wiek, po eta i rzeź -
biarz. Bed nar ski stu diu je sym bo licz ną
gra wi ta cję ma te rii, jej form, zna ków
i ar che ty picz nych fi gur. To tak że wy -
sta wa o si le gra wi ta cji, z ja ką na twór -
czość Bed nar skie go dzia ła ki no, te atr,
li te ra tu ra i, na de wszyst ko, po ezja. Jo -
seph Con rad, Her man Me lvil le, Lars
von Trier – to nie któ rzy z au to rów,
z któ ry mi Bed nar ski pro wa dzi dia log
w ra mach Gra vi ty. Na pierw szy plan
wy su wa się po stać Ty mo te usza Kar -
po wi cza, po ety ucho dzą ce go za ostat -
nie go wiel kie go pol skie go mo der ni stę,
eks pe ry men ta to ra, któ ry bez kom pro -
mi so wo ba dał gra ni ce moż li wo ści ję -
zy ka, po dą ża jąc za uto pij nym pro jek -
tem po miesz cze nia ca ło ści ludz kie go
do świad cze nia w sło wie i tek ście. To
wła śnie Kar po wi czo wi Bed nar ski de -
dy ku je swo ją wro cław ską wy sta wę. 
Krzysz tof M. Bed nar ski, je den z naj -
wy bit niej szych pol skich rzeź bia rzy
współ cze snych, to ar ty sta im po nu ją -
cy głę bo kim zro zu mie niem kla sycz -
nych ka te go rii ma te rii, for my i cza so -
prze strze ni rzeź by. Głę bo kie zro zu -
mie nie kla sycz nych ka te go rii, po zwa la
Bed nar skie mu nie tyl ko je prak ty ko -
wać, lecz rów nież prze kra czać. 

Wacław Szpakowski 
Linie rytmiczne
Do 31 lipca

Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wlk 35
Wy sta wa od kry wa ją ca na no wo po -
wsta łą w pierw szej po ło wie xx w. twór -
czość wro cław skie go ar ty sty – Wa cła wa
Szpa kow skie go (1883–1973). ry sun ki
te go pio nie ra abs trak cji, zbu do wa ne
z jed nej nie prze rwa nej li nii, to pięk ne,
ryt micz ne, qu asi -la bi ryn to we for my
o cha rak te rze wi zu al no -cza so wym.
Mo no gra ficz na wy sta wa prac twór cy
w Pol sce sze rzej nie zna ne go, choć
bar dzo ce nio ne go w krę gu spe cja li -
stów zaj mu ją cych się sztu ką xx wie ku
ja ko jed ne go z pio nie rów nur tu abs -
trak cji w sztu ce.

Alicja Patanowska
Myszy i ludzie
Do 30 lipca

Galeria Szkła i Ceramiki BWa,
pl. Kościuszki 11 we Wrocławiu

Wy sta wa Ali cji Pa ta now skiej to wy po -
wiedź na te mat współ cze sne go cha -
osu kon sump cji. Ty tuł wy sta wy na -
wią zu je do zna nej po wie ści Joh na Ste -
in bec ka, My szy i lu dzie, w któ rej uka -
za na zo sta ła smut na praw da o świe -
cie – prze trwa ją tyl ko naj sil niej si. 
Wy sta wa nie jest tra dy cyj ną pre zen -
ta cją wcze śniej wy ko na nych prac, ale
te atral ną, fil mo wą nie mal że aran ża cją
po ru sza ją cą wąt ki zwią za ne z re la cja -
mi mię dzy czło wie kiem a in ny mi isto -
ta mi ży wy mi. in spi ra cją dla wy sta wy
sta ła się ni der landz ka tra dy cja ma lar -
ska: ob ra zy Bo scha, mo tyw va ni tas.
Pa ta now ska ko ja rzo na jest głów nie
z di zaj nem i pro jek to wa niem, a jej pra -
ce znaj du ją się w naj bar dziej pre sti żo -
wych ko lek cjach sztu ki na świe cie.



Oddziały Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu:

—— Muzeum Etnograficzne 
we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław

Wystawa stała:
Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, 
tożsamość 

Wystawy czasowe:
Bartky, tabiwky, zgardy… Huculiana 
z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki 
i Andrzeja Szczepki 
↦ 14 maja – 14 sierpnia 2016

Augustyn Czyżowicz. Taka była 
rzeczywistość… 
↦ 16 kwietnia – 7 sierpnia 2016 

—— Panorama Racławicka
ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław

Wystawa stała:
Dzieło J. Styki i W. Kossaka z lat 
1893-1894 upamiętniające 100. rocz-
nicę insurekcji kościuszkowskiej.

Wystawy czasowe:
Ekslibrisy kościuszkowskie. 
2005–2016 
↦ 5 lipca – 18 września 2016

Wizerunki Tadeusza Kościuszki. 
Fragment kolekcji „Ikonografia ko-
ściuszkowska” Krzysztofa Lachowicza 
↦ 25 stycznia – 3 lipca 2016

—— Pawilon Czterech Kopuł. 
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Wystawa stała:
Kolekcja sztuki polskiej II połowy 
XX i XXI wieku
Trzon zbioru stanowią prace wybitnych 
polskich artystów, takich jak m.in.: Mag-
dalena Abakanowicz, Paweł Althamer, 
Mirosław Bałka, Stanisław Fijałkowski, 
Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, 
Katarzyna Kozyra, Jan Lebenstein, 
Jerzy Nowosielski, Alina Szapoczni-
kow. Kolekcję uzupełniają pozyskane 
w ostatnim czasie prace przedstawicieli 
najmłodszej generacji, m.in. Piotra Ja-
nasa i Jakuba Juliana Ziółkowskiego.
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Wystawy czasowe:

Ziarnko do ziarnka i będzię miarka. 
Dawne przyrządy metrologiczne 
korce, łokcie, wagi, odważniki, 
cyrkle…
↦ 7 czerwca – 28 sierpnia 2016
Na wystawie zostało zaprezentowanych 
około 300 zabytkowych przyrządów 
metrologicznych służących do pomiarów 
i związanych z handlem, rzemiosłem, 
a także nauką. Po raz pierwszy we Wro-
cławiu można zobaczyć wagę miejską 
z Bolkowa z 1670 r. To jedyna zachowa-
na w Polsce duża waga tego typu. 

Lech Twardowski. Krawędź 
↦ 13 czerwca – 14 sierpnia 2016
Połączenie ekspresyjnego malarstwa 
gestu z geometrycznym porząd-
kiem wielkich, przestrzennych form, 
wypełniających hol główny muzeum. 
W swojej nowej instalacji zatytułowanej 
Krawędź Lech Twardowski podejmuje 
próbę zmierzenia się z czasem i prze-
strzenią. 

Modna i już. Moda w PRL 
↦ 17 maja – 28 sierpnia 2016
To największa i najbardziej przekrojowa 
prezentacja muzealna w Polsce po-
święcona tematyce mody. Pokazanych 
zostało ponad 400 strojów i akceso-
riów, wśród nich suknie ślubne, dzienne 
i wieczorowe, dzianiny, kombinezony, 
buty, torebki i kapelusze.

Wrocławskie echa tureckiego 
oblężenia Rodos w 1480 r. 
↦ 31 maja – 17 lipca 2016
Na wystawie zostały zaprezentowane 
dokumenty związane ze sprzedażą tzn. 
odpustów rodyjskich. Akcję zorgani-
zował wiosną 1481 r. we Wrocławiu 
preceptor (komtur) joannicki z Ferrary, 
Avantius de Rodulfis. Wśród wystawio-
nych eksponatów znalazły się m.in. jego 
osobisty tłok pieczętny i ilustrowany 
starodruk z 1513 r. opisujący bohaterską 
obronę Rodos.  

Wystawy stałe: 

Sztuka śląska XII-XVI w.  
Sztuka śląska XVI-XIX w. 
Sztuka europejska XV-XX w. 
Sztuka polska XVII-XIX w. 

pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 

www.mnwr.art.pl

wtorek-piątek, niedziela: 
10.00 – 17.00 
sobota: 10.00 – 18.00

#do
czterech 
razy
sztuka!



Wy sta wa EEC Lab
Me ta bo lizm an tro po ce nu jest syn te zą głów nych wąt ków i wy im ków z wy staw:
Uto pie, Syn te tycz na Na tu ra, Pu ry fi ka cje, two rzą cych do tych czas pro jekt Eco
Expan ded Ci ty. Pre zen to wa ne w ich trak cie za gad nie nia, uję te w for mie au tor -
skich ko men ta rzy, wy po wie dzi ar ty stów, do ku men ta cji dzia łań warsz ta to wych
i per for ma tyw nych wraz z wy bra ny mi mi kro frag men ta mi pu bli ka cji na uko wych
i ese istycz nych, bu du ją obec nie kon tekst dla sze re gu ko lej nych pro jek tów, pre -
zen ta cji i dzia łań warsz ta to wych, od by wa ją cych się do koń ca 2016 ro ku.
Są pro po zy cją moż li wych i po trzeb nych form re flek sji nad kie run ka mi i skut ka -
mi po sze rza nia ska li wpły wu czło wie ka na zie mię.

Vio la Kra jew ska – ku ra tor ka EEC
MiEJ SKiE CHWA STO ŻEr STWO – An na ru miń ska + Lynn Ca za bon PL/US
do ku men ta cja wi deo warsz ta tu dla do ro słych i se nio rów

13.05.2016 | ga le ria Wy kwit, Wro cław
UN CUL Ti vA TED – Lynn Ca za bon US | prze nie sie nie z wy sta wy EEC „ci ty li gh ty”

6-13.05.2016 | ga le ria ulicz na Szew ska Pa sja, Wro cław
SE COND BO Dy – per for mans / do ku men ta cja | Anar chy Dan ce The atre TW

13.05 i 14.05.2016 | EEC w NFM – Na ro do we Fo rum Mu zy ki
A JO Ur NEy TO WArDS A NEW DE Fi Ni TiON OF THE BO Dy
do ku men ta cja wi deo warsz ta tu ru cho we go | Anar chy Dan ce The atre TW

14.05.2016 | EEC w NFM – Na ro do we Fo rum Mu zy ki
i WAN NA DE Li vEr A DO LPHiN – Ai Ha se ga wa JP| wi deo + plan sze
prze nie sie nie z wy sta wy EEC Syn te tycz na Na tu ra

13.05-31.05 2016 | Pa saż Po koy hof
WHy NOT HAND OvEr A SHEL TEr TO HEr MiT CrABS? – AKi iNO MA TA JP | wi deo
pra ca pre zen to wa na wcze śniej na wy sta wie EEC Uto pie

13.05-3.07 2016 | WRO art Cen ter
PEr PE TU AL DE MO TiON – Si mon La ro che + Da vid Szan to CA
ar tist talk / do ku men ta cja z wy sta wy EEC Pu ry fi ka cje

15.05-19.05 2016 | My kwa Sy na go gi pod Bia łym Bo cia nem
WTF 2 – Pa weł Ja nic ki + Bar tosz Ko niecz ny PL | in sta la cja in te rak tyw na
pra ca pre zen to wa na wcze śniej na wy sta wie EEC Uto pie

13.05-3.07 2016 | WRO art Cen ter
SHiMB – Sy MUL TA NiCz NA Hy Bry DA MU zy Ki iM PrO Wi zO WA NEJ z BiO Ar TEM
Elvin Fla min go + irek Wojt czak + JA AA! PL | kon cert -per for mans / do ku men ta cja

15.05.2016 | EEC w NFM – Na ro do we Fo rum Mu zy ki
AU THA GrAPH – Ha ji me Na ru ka wa JP | ar tist talk / do ku men ta cja

WRO art Cen ter
AU THA GrAPH / CHrO NO MAP 4700 – Ha ji me Na ru ka wa JP | ta pe ta
pra ca pre zen to wa na wcze śniej na wy sta wie EEC Uto pie

13.05-3.07 2016 | WRO art Cen ter
W STrO Nę Przy SzłO śCi – ECO ExPAN DED Ci Ty | pro gram TvP Wro cław, re ali -
za cja: iwo na ro siak, An drzej Jóź wik, Li dia Choj nac ka, 1-sza emi sja: 20.05.2016

Dzia ła nia EEC Lab ku ra tor ka: Mag da le na Kre is
14-15 lipca 2016 / 11:00-16:00 
Mar ty na Obar ska + Mag da le na Ku bec ka, MiEJ SKiE DO CHO DzE NiE
warsz ta ty dla do ro słych wo kół idei zmie nia ją cych mia sta
16 lipca, 20 sierpnia 2016 / 9:00
Le na Czer niaw ska + Han na Sztwiert nia, SU BiEK TyW Ny ATLAS PTA KÓW
spa ce ry miej skie i pod miej skie po łą czo ne z dzia ła nia mi ry sun ko wy mi dla każ de go
15-19 sierpnia 2016 / 10:00-15:00
Syl we ster Ga łusz ka, NA TU rAL Ny rE JESTr
wa ka cyj ne warsz ta ty fil mo wo -fo to gra ficz ne dla mło dzie ży

Dariusz Szmajda-Geck
idole i Bałwany
9 lipca 17:00

Klub Muzyki i literatury, pl. T. Kościuszki
10 we Wrocławiu. Wstęp wol ny!

…nie usta ją ca dzie cię ca cie ka wość
świa ta i emo cjo nal ne je go od bie ra nie
jest tą si łą, któ ra od za wsze to wa rzy -
szy mi w ob ser wo wa niu te go, co dzie je
się wo kół mnie… i te go, co em pi rycz -
nie do świad czam……jest tą ener gią,
któ ra na pę dza mo ją kre atyw ność
i chęć zwi zu ali zo wa nia te go, co od czu -
wam, wi dzę, sły szę, prze ży wam…
W części mu zycz nej wer ni sa żu wy -
stą pi An na Ja ro szew ska.

Mo ni ka Ko niecz na
i Mag da Fran czak
Mit Ge istern le ben. Wy dep ty wa -
nie wy dep ta nych ście żek.
8-11 lip ca 18:00-19:00

Miesz ka nie Gep per ta, ul. Ofiar Oświę cim -
skich, Wro cław (do mo fon od po dwó rza)

Ar tyst ki za miesz ka ją w ga le rii Miesz -
ka nie Gep per ta – daw nym miesz ka niu
i pra cow ni mał żeń stwa Gep per tów.
W tym cza sie bę dą two rzyć oraz zbie -
rać no we in for ma cje – spo ty kać się
i prze pro wa dzać wy wia dy z oso ba mi,
któ re jesz cze pa mię ta ją za ło ży cie la
wro cław skiej ASP i je go żo nę..
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NIE „NA MARNE”!

Nasze spojrzenie na świat Gru pa Mo ty la No ga
Od 1 lipca do 31 sierpnia

MBP nr. 18, ul. Gra bi szyń ska 236 we Wrocławiu. Wstęp wolny! 
An na Gutt, Mar ta Kon stan ty no wicz, John Win nic ki, Ma rek Żar czyń ski

Ar ty ści ama to rzy, ma lu ją far ba mi olej ny mi, prze ło ży li na płót no swoje re flek sje
o świe cie i wła sne prze ży cia, roz wa ża jąc przy tym jak es te ty ka sztu ki wpły wa
na co dzien ne ży cie, na za cho wa nia, na mo ral ność... Chcą aby ich pra ce od dzia -
ły wa ły na zmy sły, a nie na ro zum.
Wy sta wę moż na oglą dać przez ca łe wa ka cje

Ola Szu li mow ska,
Pa weł Mar ci nek Brak mi słów
Pra ce ma nu al ne /obiek ty, in sta -
la cje, ko la że/ fo to gra fia
12 lipca 18:00

Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4 
Brak mi słów. Mo że to być do świad cze -
nie da le kich po dró ży, wie lo krot nie spły -
ca ne w to wa rzy skich opo wie ściach. Jak
się ma ją do sie bie – wspól nie prze ży te
do świad cze nie i pró ba je go przy bli że -
nia, opo wie dze nia in nej oso bie. Co ro -
zu mie my pod po ję ciem na sze go naj -
bliż sze go oto cze nia, gdzie jest próg,
któ re go prze kro cze nie jed no znacz ne
jest z utra tą kom for tu? Chce my do ło -
żyć wszel kich sta rań, aby upew nić się,
że to co ro bi my ma sens, dla te go pra ce
wy ko na ne są w róż nych tech ni kach
i nie sta no wią jed no li te go cy klu a ich
wspól nym mia now ni kiem jest ak tyw -
ność ży cia co dzien ne go oraz ob ser wa -
cja oto cze nia. To wła śnie chcie li by śmy
spraw dzić i po ka zać. Nie jest to ani ko -
niec ani po czą tek. Brak mi słów.
do 29.07.2016

Anna Chmielińska
Pomalujmy pokój na biało | Foto
Do 5 sierpnia 

Galeria fotograficzna Miejsce przy Miejscu,
pl. Strzelecki 12, Wrocław

De biu tanc ka wy sta wa A. Chmie liń skiej.
Ar tyst ka kie ru je swo ją uwa gę na to co
zwy czaj ne, nie szu ka wi do wi sko wych
ka drów czy zda rzeń. Sku pia się bar dziej
na tych mo men tach, któ re przez swo ją
ba nal ność otwie ra ją nas na pod sta wo -
we py ta nie – o na sze ży cie.

Jo an na Ze ma nek 
Wy STą Pił BłąD/Er rOr OC CUr rED
Do 17 lipca

Galeria Sztuki w legnicy, pl. Katedralny 1
Wstęp wol ny!

Wy sta wa o żeń sko ści, czy jak wo li to
okre ślać sa ma ar tyst ka, o by ciu ko bie -
tą, oso bą płci żeń skiej. W swo ich pra -
cach ze ma nek ba da na tu rę owe go do -
świad cze nia w od nie sie niu do okre ślo -
nych uwa run ko wań spo łecz nych, psy -
cho lo gicz nych, an tro po lo gicz nych. 
Wy sta wa pre zen tu je naj now sze pra ce
wy ko na ne w tech ni kach wła snych (wy -
dru ki i ha fty na pre pa ro wa nych je dwa -
biach) i w me dium fo to gra ficz nym i fil -
mo wym. W miej sce tra dy cyj nej eks po -
zy cji ofe ru je swe go ro dza ju mul ti me -
dial ne do świad cze nie obej mu ją ce in -
sta la cje si te -spe ci fic, pro jek cje slaj dów
i fil mów wi deo oraz tra dy cyj ne ob ra zy.

Honorata&Rafał Werszler
Sploty-przeploty
22 lipca 18:00

Galeria Tkacka na Jatkach,
ul. Stare Jatki 19/24 we Wrocławiu

Wy sta wa ro dzi ny wro cław skich ar ty -
stów pla sty ków, któ rych pra ce eks po -
no wa ne w kra ju i za gra ni cą zna ne są
sze ro kie mu gro nu osób za in te re so -
wa nych sztu ka mi wi zu al ny mi. Tym
ra zem artyści zaprezentują prace
z za kre su ogól nie po ję tej sztu ki włók -
na i nie tyl ko. Bo czy splo ty i prze plo ty
mu szą być tyl ko w tka ni nie? 
ra fal Wer sz ler, Per la w sie ci

Wystawa trwa do 31.08

rafal Werszler. Perła w sieci
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Wakacje w Ossolineum
LIPIEC-SIERPIEŃ | czwartki, godz. 11:00

Zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat.
Obowiązują zapisy: 71 344 44 71 | edukacja@znio.pl

SIERPIEŃ:
4.08 – Grzegorz Polak, Co robi pisarz w podróży

11.08 – Teresa Sokół, Wyszperane z biblioteki królewskiej

18.08 – Teresa Sokół, Smoki i bestie w starych księgach ukryte  

25.08 – Teresa Sokół, Zwierzęta w staropolskich obyczajach

Zbiórka na wewnętrznym dziedzińcu gmachu przy ul. Szewskiej 37

Wstęp wolny!

LIPIEC:
7.07 – Grzegorz Polak, Sienkiewicz w Disneylandzie

14.07 – Teresa Sokół, Ciekawostki ossolińskie

21.07 – Grzegorz Polak, Rzut kostką przez polskie dzieje

28.07 – Grzegorz Polak, O wędrówkach książek po Bibliotece



Biennale Młodej Sztuki
Europejskiej
Do 31 lipca Hala Stulecia we Wrocławiu
Mię dzy na ro do wy pro jekt pre zen tu ją cy
naj now sze ten den cje sztu ki eu ro pej -
skiej. Ory gi nal ność prac, świe żość spoj -
rze nia, in ten syw ność prze ka zu, nur ty
i kon cep cje istot ne dla sztu ki ak tu al nej
zo sta ną przed sta wio ne w ra mach mul -
ti me dial nej wy sta wy. Każ dy kraj re pre -
zen to wa ny jest przez ośmiu ar ty stów
(56 twórców z Eu ro py do 35. roku życia)
pod czas prze miesz cza ją cej się przez
dwa la ta przez Eu ro pę eks po zy cji.
Otwar ciu bien na le we Wro cła wiu to wa -
rzy szy do dat ko wo in sta la cja w prze -
strze ni pu blicz nej au tor stwa Ju lii Cu ry ło
i Li zy She rzai. Wstęp wolny!

Jurek Kozieras
Modelka Moneta | Asamblaże 
1 lipca 17:00

Klub 4 RBl, ul. Pretficza 24 we Wrocławiu

Pre zen to wa ne na wystawie pra ce są
post mo der ni stycz nym ukło nem w stro -
nę dzieł starych mi strzów.
Asam bla żom stwo rzo nym z przed mio -
tów wy do by tych na skraw ku zie mi
wro cław skie go Ga ju au tor na dał wy -
miar dzie ła i hi sto rycz nej opo wie ści.
Ar ty sta o so bie: ma larz, ry sow nik,
mań kut, wcze śniak, oj ciec, krót ko widz,
dzia dek, ofi cer, pły wak, spa wacz, mo -
to cy kli sta, po dróż nik, ku charz ga wę -
dziarz, ory gi nał, mi zan trop, fi lan trop,
gno styk, pi wosz ko ne ser, ka wosz, po -
zna niak, wro cła wia nin, zbie racz, sa ty -
ryk, ka wa larz, dy le tant, mal kon tent,
ma gi ster, tech nik, ar ty le rzy sta, ab ne -
gat, dia be tyk, dy dak tyk, ab sol went.

Ireneusz Walczak
Loading, please wait
1 lipca 19:00

arttrakt, Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław

Pro fe sor zwy czaj ny w Ka te drze Ma lar -
stwa ASP w Ka to wi cach, ab sol went
Wy dzia łu Gra fi ki ASP w Kra ko wie. Lau -
re at wie lu na gród i wy róż nień, za rów no
pol skich jak i mię dzy na ro do wych.
Pre zen to wa ne pra ce sta no wią wie lo -
wy mia ro wy ko men tarz zja wisk za cho -
dzą cych we współ cze snym świe cie. (...).
Wy czu wal na w wie lu ob ra zach iro nia
po ma ga do strzec ab sur dal ność nie któ -
rych pro ble mów – funk cjo nu ją cych
w ra mach spo łe czeń stwa, a nie kie dy je -
dy nie sztucz nie przez nie wy kre owa -
nych. Pa trzą ce mu nie ustan nie przy po -
mi na się o tym, że jest świad kiem wie -
lu – czę sto nie po ko ją cych – pro ce sów,
któ re osta tecz nie mu szą do pro wa dzić
do kul mi na cji. Tym cza sem – trze ba pa -
trzeć i trze ba cze kać. Ple ase, wa it. Pro -
ces w trak cie, ła do wa nie trwa. 
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Prze strzeń sztu ki | 
Prze strzeń ar chi tek tu ry
Pra ce pla stycz ne za kła du ry sun -
ku, Ma lar stwa i rzeź by Wy dzia łu
Ar chi tek tu ry PWr.
Do 24 lip ca

CK Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu.
Wstęp wol ny!
Au to rzy: Ali na BU DZYŃ SKA, Hu bert BU JAK,
Ka ro li na JA KLE WICZ, Pa weł JASZ CZUK,
Be ata JUCH NIE WICZ, Do ro ta ŁU CZEW SKA, Le szek MA LU GA, An na PEL CZAR SKA -KO WAL -
CZUK, Bar ba ra SIOM KAJ ŁO, Krzysz tof SKWA RA, Ja cek WAL CZAK 

Au to rzy łą czą wła sne wie lo let nie do świad cze nia ar ty stycz ne z pra cą dy dak tycz ną
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry. Dzia łal ność pla stycz na uczest ni ków wy sta wy obej mu je
sze ro kie spek trum te ma ty ki oraz tech nik ar ty stycz nych, w tym: ry su nek, ma lar -
stwo, rzeź bę, fo to gra fię ar ty stycz ną, gra fi kę kom pu te ro wą i in sta la cje. Co rocz ne
zbio ro we wy sta wy pra cow ni ków za kła du ma ją już swo ją sied mio let nią tra dy -
cję – sta no wią in te re su ją cą kon fron ta cją róż no rod nych po szu ki wań twór czych.

Karolina Jaklewicz, Obiekt platoniczny

Marc Chagall i malarze
europejskiej awangardy
Od 1 lipca do 31 sierpnia

Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wlk. 35

Marc Cha gall (1887-1985), uwa ża ny
za jed ne go z naj waż niej szych twór ców
awan gar do wych xxw., po zo sta je do dziś
jed nym z naj le piej roz po zna wal nych ar -
ty stów. Je go na stro jo we ob ra zy, gra fi ki,
ilu stra cje czy pro jek ty sce no gra fii są
ozdo bą i du mą wie lu ko lek cji mu ze al -
nych oraz pry wat nych. Po ka za nych zo -
sta nie pra wie 60 gra fik, w tym kil ka na -
ście ko lo ro wych li to gra fii au tor stwa
Cha gal la. Uzu peł nie niem dla nich bę dą
pra ce kla sy ków sztu ki awan gar do -
wej xxw.: Geo r ge sa Bra que, Ale xan dra
Cal de ra, Al ber to Gia co met tie go, Fer nan -
da Le ge ra, An dree Mas so na, Hen ri Ma -
tis sea, Jo ana Mi ró, Pa bla Pi cas sa, ra oula
Uba ca i in nych. zbiór po cho dzi z za ło żo -
ne go w 1997 ro ku Mu zeum Mar ca Cha -
gal la w Wi teb sku na Bia ło ru si.
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Jerzy Borowiec Akwarele
4 lipca 16:00 Klub 4 Regionalnej Bazy logistycznej, ul. Pretficza 24 we Wrocławiu
Je rzy Bo ro wiec – dok tor na uk we te ry na ryj nych, jest człon kiem Ko lo nii Ar ty stycz -
nej No wy Młyn w Szklar skiej Po rę bie oraz sto wa rzy sze nia Ars Lon ga w Ka mien -
nej Gó rze. Ma lu je głów nie pej za że ma low ni czej zie mi lwó wec kiej, a tak że uro -
kli wą ar chi tek tu rę wiej ską.

Antanina Slobodchikova Czystość | instalacja
Do 18 lipca Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
Czy stość to in sta la cja, któ ra zwra ca uwa gę na pro ces trans for ma cji oglą da nych
obiek tów, ich zmia ny w cza sie. Bia łe pro duk ty spo żyw cze z pie ty zmem po roz -
kła da ne na jesz cze biel szej za sta wie sto ło wej, w mo men cie ich uło że nia zu peł -
nie ste ryl ne i świe że, stop nio wo za czy na ją się zmie niać. (...). W pra cy nad in sta -
la cją ar tyst ka kon ty nu uje swo je po szu ki wa nia twór cze zwią za ne z te ma tem
śmier ci, cza sem, pro ce sem utrwa la nia pa mię ci, któ re rów nie kon se kwent nie po -
dej mu je w in nych swo ich dzia ła niach. Uży wa jąc bie li, ja ko sym bo lu czy sto ści
i nie ska zi tel no ści, wy zna cza je dy nie po czą tek pro ce su, któ ry da lej roz wi ja się
au to ma tycz nie i sa mo dziel nie. in sta la cja zmie nia się w cza sie, bo wiem tkan ka
pro duk tów, któ re wy ko rzy stu je ja ko śro dek za pi su, ule ga trans for ma cji.
Ter min „czy stość” nie zo stał przez nią w peł ni do okre ślo ny – to widz, mo że sa -
mo dziel nie zmie rzyć się z tym, co za nim stoi. Kie dy coś prze sta je być nie ska zi -
tel ne, czy ste? Kie dy jest wła ści wie czy ste? Ży cie prze kształ ca i zmie nia. Ży cie
do świad cza. Jak cie bie za pi sa ło ży cie?

Ka te dra or miań ska we Lwo wie i jej twór cy 
Do 4 wrze śnia Mu zeum ar chi tek tu ry we Wro cła wiu, ul. Ber nar dyń ska 5
Ka te dra or miań ska po wsta ła w xiv w. ja ko ko pia świą tyń z te re nu Ar me nii, jed -
nak w cią gu wie ków za tra ci ła pier wot ny orien tal ny cha rak ter. Dla te go w la -
tach 1902-1938, z ini cja ty wy Jó ze fa Teo do ro wi cza, cha ry zma tycz ne go ar cy bi -
sku pa lwow skie go Ko ścio ła or miań sko -ka to lic kie go, ka te dra zo sta ła pod da -
na prze bu do wie i sty li stycz nej „re ar me ni za cji”. Do ko nał te go ze spół świet nych
pol skich ar ty stów, w tym Fran ci szek Mą czyń ski, Jó zef Me hof fer i Jan Hen ryk ro -
sen. Stwo rzy li wspa nia łe dzie ło ar chi tek tu ry wy peł nio ne mo zai ka mi i po li chro -
mią, łą czą ce uda nie tra dy cje sztu ki bi zan tyj skiej, sta ro or miań skiej, se ce syj nej
z re ali zmem sztu ki prze ło mu lat 20. i 30. xx w.
Ka te dra prze trwa ła ii woj nę świa to wą, lecz ode bra na Or mia nom, do 2002 ro ku
by ła ma ga zy nem ikon i rzeźb ukra iń skie go Mu zeum Na ro do we go.
Od 2008 r. gru pa pol skich kon ser wa to rów z Paw łem Ba ra now skim na cze le, ze
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Aka de mii Dzie dzic twa w Kra ko wie, pod ję ła się kon -
ser wa cji ka te dry, fi nan so wa nej ze środ ków pol skie go MKiDN. 

Fr. tekstu Mag dy ła wic kiej



Festiwal Arte- Flamenco
Warsztaty tańca i śpiewu koncerty, wykłady
12-17 lipca 2016

Zespół Pałacowy w Jedlinie Zdroju, Hotel i Hostel Jedlinka, ul. Zamkowa 2, woj. dolnośląskie
Warsz ta ty tańca – pro wa dze nie GE MA MO NEO
Gru pa za awan so wa na So lea, piękny ta niec, wy rażający głębo kie uczu cia. Gru pa
śred nia Ale gria, eks pre syj ny, ko bie cy ta niec. Gru pa po czątku jąca – Bu le ria de Je -
rez, ta niec pe łen wdzięku opar ty na tra dy cji z Je rez.
Po nad to ćwi czenia tech ni ki kro ków, ste pu, rąk, dło ni, ob ro tów, pra cy z cia łem,
pra wi dło wą po sta wę. Piękne ukła dy cho re ogra ficz ne. Wy bra ne gru py wy stąpią
na kon cer cie Ga la w ostat nim dniu warsz ta tów.
Warsz ta ty śpie wu – JO AQU iN MA riN El Qu ini. Na uka pieśni fla men co.
W pro gra mie, ćwi cze nia z emi sji gło su, za sa dy od de chu w śpie wie fla men co, pra -
cy z prze po ną, wiel ka grat ka m.in. dla osób, które lu bią śpie wać, ale jesz cze nie
próbo wa ły sty lu fla men co.
Warsz ta ty gry na gi ta rze – Tech ni ka gry na gi ta rze do wy bra nych sty lów fla -
men co. Fal se ty, im pro wi za cje, za sa dy akom pa nia men tu do śpie wu i do tańca.
Opra co wa nie jed ne go wy bra ne go sty lu i przy go to wa nie uczniów do wy stępu.
Kur sy do dat ko we – (nie od płat nie, ja ko do da tek do wszyst kich kur sów) Kurs języ -
ka hisz pańskie go. Na uka słówek na pod sta wie po ezji Hisz pańskich sta rych
pieśni fla men co z Je rez. Teo ria Fla men co. Hi sto ria fla men co, pro wa dzo na przez
ar ty stów za pro szo nych na Festiwal.
No wością jest wpro wa dze nie Tan ga Ar gen tyńskie go! Ucznio wie z fla men co,
będą mo gli sko rzy stać z jed nej nie od płat nej lek cji tan ga i vi ce ver sa.
zajęcie dodatkowe – na miejscu mini SPA (sauna, jaccuzi, na życzenie masaże
i zabiegi pielęgnacyjne) wypożyczalnia rowerów, mini stadnina koni.
Ponadto wspólne wie czor ne mi lon gi i fie sty...

info: arteflamenco.eu

Warsztaty literackie
25-29 lip ca

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w dłu go łę ce,
ul. Wiej ska 23, Świe tli ca wiej ska, Bie la wa

Fun da cja Jak Ma lo wa na za pra sza
dzie ci, do ro słych i se nio rów na: Ma lo -
wa ne spo tka nia in te gra cyj ne czy li
warsz ta ty pla stycz no -te atral ne po -
świę co ne li te ra tu rze.
Bez płat ne warsz ta ty skła da ją się z 5
spo tkań, trwa ją w godz. od 10:00
do 13:00, każ dy dzień to in ny te mat:
25 lip ca – Wi sła wa Szym bor ska
Mu zeum
26 lip ca – igna cy Kra sic ki – Baj ki
27 lip ca – Sta ni sław Wy spiań ski
We se le
28 lip ca – Ol ga To kar czuk
Księ gi Ja ku bo we
29 lip ca – Be ata Paw li kow ska 
Po dró żuj, módl się, ko chaj

Za pi sy: Ewa Mał kie wicz tel: 661 494 661

Sło necz na Szko ła Sztu ki BEz PłAT NE warsz ta ty edu ka cyj ne
22-26 sierp nia 9:00-13:00

Wrocławskie Cen trum Twórczości dziecka, ul. Kuź ni cza 29a, ii pię tro
Sło necz na Szko ła Sztu ki to spo tka nia te atral ne i pla stycz ne, któ re od by wa ją się
co dzien nie przez ty dzień. za pra sza my dzie ci w wie ku 6-13 lat na in spi ru ją cą
i nie zwy kle twór czą wa ka cyj ną przy go dę ze sztu ką.
Pro jekt jest skie ro wa ny do dzie ci w wie ku 6-13 lat, z do mów dziec ka, ro dzin za -
stęp czych, dzie ci z ro dzin wie lo dziet nych, ro dzin w trud nej sy tu acji ma te rial nej.
Do dat ko wym kry te rium re kru ta cji jest do chód mie sięcz ny na człon ka ro dzi -
ny – oko ło 1000 zł net to.

Wcze śniej sze za pi sy, przez for mu larz na stro nie, lub w biu rze Cen trum.
www.cen trum twor czo sci.pl

Zygmunt Szkurłatowski
Baj ki o kra sno lud kach i kra sna -
lach oraz in ne utwo ry (dla do ro -
słych). Wie czór au tor ski
18 lip ca 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
W pro gra mie: pro mo cja pierw sze go
to mu z cy klu Baj ki – nie -baj ki.
Autor uro dzo ny na Kre sach. Po ma tu -
rze pra cował w Bi blio te ce Osso li neum
jako sty pen dy sta. W 1954 r. ukończył
Stu dia hi sto rycz ne na UWr. Po stu -
diach re dak tor w Wy daw nic twie Osso -
li neum (dok to rat 1964). W wy ni ku kon -
kur su (1966) ad iunkt w in sty tu cie Na uk
Eko no micz no -Spo łecz nych (i -22) PWr.
Spe cja li za cja w spra wach spo łecz no -
-eko no micz nych i eko lo gii. W róż nych
na uko wych cza so pi smach sa mo dziel -
nie lub ze spo ło wo opu bli ko wał kil ka
ksią żek oraz sze reg ar ty ku łów i in nych
prac o wa lo rach na uko wych.
za an ga żo wa ny w róż ne pra ce spo -
łecz ne. Po przej ściu na eme ry tu rę
(1995) po za pu bli ka cja mi na uko wy mi
dru ko wał ar ty ku ły in for ma cyj ne oraz
wspo mnie nia o zmar łych ko le gach, jak
też utwo ry li te rac kie. Od zna cze nia:
zło ty Krzyż za słu gi nada ny przez Pre -
zy den ta rP, zło ta Od zna ka PWr.
nada na przez rek to ra, a tak że in ne
wy róż nie nia i dy plo my. 



XVI Świę to Pa pie ru:
w ryt mie fla men co!
23-24 lip ca 10:00-18:00

Mu zeum Pa pier nic twa
w dusz ni kach Zdro ju. Wstęp wolny!

świę to Pa pie ru to naj więk szy w Pol sce
dwudniowy fe styn ro dzin ny po świę co -
ny pa pie ro wi. Te go rocz na edy cja bę dzie
mia ła cha rak ter pol sko -hisz pań ski
w ra mach ob cho dów ESK Wro cław -San
Se ba stian 2016. Pa tro nat ho no ro wy
nad wy da rze niem ob ję li: Mar sza łek
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Am ba -
sa da Hisz pa nii w Pol sce, Pol ska Or ga -
ni za cja Tu ry stycz na oraz Dol no ślą ska
Or ga ni za cja Tu ry stycz na.
W pro gra mie Fe sty nu m.in.: 
fi ni saż wy sta wy sztu ki pa pie ru Agnie-
sz ki Stasz czy szyn -Nur kow skiej Prze -
kształ ce nia -re cy kling z wy obraź nią |
warsz ta ty i po ka zy rze mio sła pa pier ni -
cze go | po ka zy si to dru ku, drze wo ry -
tów, pie czę ci la ko wych, ori ga mi, ka li -
gra fii, pa pie ro wej wi kli ny | pro gram ar -
ty stycz ny Ogień Fla men co w wy ko na -
niu Do mu Tań ca Pa ła cyk z Wro cła wia |
kon kur sy z cen ny mi na gro da mi i wie le
in nych atrak cji…

Szcze gó ły: www.mu zeum pa pier nic twa.pl

Projekt i wykonanie
Dorota zielińska-Pytlowany

AGNiESz KA TOM Czy SzyN
świat to za ma ło. To
prze sła nie zda je się być
my ślą prze wod nią kil -
kor ga mło dych in dy wi -
du ali stów, któ rych lo sy
spla ta ją się przy pad ko -
wo na obo zie ję zy ko wym
na Kor sy ce. Od kry ją tam
smak wol no ści i bez cen -
ną war tość przy jaź ni.

240 str. 145×205, oprawa
broszurowa, cena 34,90 zł

MAriA rODziEWiCzÓWNA
Mię dzy usta mi a brze giem
pu cha ru wie le wy da rzyć
się mo że. i wy da rzy ło się.
Po mię dzy chę cią a speł -
nie niem, po mię dzy de cy zją
a jej urze czy wist nie niem
roz cią ga się ob szar nie wia -
do me go, któ re cza sa mi
roz wie wa złu dze nia, a cza -
sem da je na dzie ję.

240 str. 145×205, oprawa
twarda, cena 34,90 zł

CHArLES DiCKENS
Dor rit, uro dzo na i wy -
cho wa na w wię zie niu,
opie ku je się swo im oj -
cem osa dzo nym tam
przed la ty za dłu gi. Nie
zna in ne go świa ta, ale
sta je się w tym po nu rym
miej scu do brą du szą,
wspie ra ją cą wszyst kich,
z któ ry mi ze tknie ją los.

288 str. 145×205, oprawa
twarda, cena 44,90 zł

Lek tu ra na wa ka cje – Wy daw nic two MG po le ca!



premiera 20:00 Opera Wrocławska
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
21:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

FILMY » » »
FILM DOKUMENTALNY
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
FINAŁ WROCLOVE SHARING WEEK
11:00-18:00 Park Staszica

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

4 LIPCA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

CRAZY GOD
19:00 Teatr Polski we Wrocławiu

KONCERTY » » »
KRZYSZTOF PEŁECH 
& ROBERT HORNA DUO
20:00 MDSM Krzyżowa 7

WYSTAWY » » »
JERZY BOROWIEC AKWARELE
16:00 Klub 4 Regionalnej Bazy
Logistycznej

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA SENIORóW
11:00 W tonacji serca

5 LIPCA WTOREK
KONCERTY » » »

SLOT ART FESTIVAL SZTUKA ŻYCIA
od 19:00 Lubiąż k/Wrocławia

WYSTAWY » » »
EKSLIBRISY KOŚCIUSZKOWSKIE

Organizator: Parafi a Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu, ul. Kazi mie rza Wiel kiego 29, 50–077 Wro cław, tel. (+71) 343 47 30, faks: (+71) 372 37 48, e-mail: wroclaw@luteranie.pl

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW:

XI Międzynarodowy Festiwal

03.07 – 28.08.2016
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!"#$%&'"()*+,%-$./0
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SPONSOR STRATEGICZNY:

GMINY WROCŁAW

PATRONATY HONOROWE:
RAFAŁ DUTKIEWICZ
PREZYDENT 
WROCŁAWIA 
 

CEZARY PRZYBYLSKI
MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

  Dawid Ślusarczyk

 KIEROWNIK ARTYSTYCZNY

 www.wieczoryorganowe.pl

BP WALDEMAR PYTEL
ZWIERZCHNIK DIECEZJI 
WROCŁAWSKIEJ KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

 Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej
  ul. Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław

 wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00

 WSTĘP WOLNY

Holger Gehring 03.07

Ireneusz Wyrwa
 10.07

Irena Wisełka-Cieślar
 17.07

Gunter Kennel 24.07

Dawid Rzepka
 31.07

Jaroslav Thůma
 07.08

Michał Kocot
 14.08

Franz Danksangmüller
 21.08

Krzysztof Urbaniak
 28.08

Organizator: Parafi a Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu, ul. Kazi mie rza Wiel kiego 29, 50–077 Wro cław, tel. (+71) 343 47 30, faks: (+71) 372 37 48, e-mail: wroclaw@luteranie.pl

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW:

XI Międzynarodowy Festiwal

03.07 – 28.08.2016

!"

!"#$%&'"()*+,%-$./0
10&/%$,2"(,3*-$4&

SPONSOR STRATEGICZNY:

GMINY WROCŁAW

PATRONATY HONOROWE:
RAFAŁ DUTKIEWICZ
PREZYDENT 
WROCŁAWIA 
 

CEZARY PRZYBYLSKI
MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

  Dawid Ślusarczyk

 KIEROWNIK ARTYSTYCZNY

 www.wieczoryorganowe.pl

BP WALDEMAR PYTEL
ZWIERZCHNIK DIECEZJI 
WROCŁAWSKIEJ KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

 Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej
  ul. Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław

 wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00

 WSTĘP WOLNY

Holger Gehring 03.07

Ireneusz Wyrwa
 10.07

Irena Wisełka-Cieślar
 17.07

Gunter Kennel 24.07

Dawid Rzepka
 31.07

Jaroslav Thůma
 07.08

Michał Kocot
 14.08

Franz Danksangmüller
 21.08

Krzysztof Urbaniak
 28.08

1 LIPCA PIąTEK
KONCERTY » » »

DUETY NA SKRZYPCE I ALTÓWKĘ
XX. WIECZORY W ARSENALE 
20:00 Arsenał Mikołajski
BRANFORD MARSALIS QUARTET
WITH SPECIAL GUEST KURT ELLING
21:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska
CRAZY GOD
premiera 20:00 Teatr Polski we
Wrocławiu
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
premiera 21:30 Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych

WYSTAWY » » »
MARC CHAGALL I MALARZE
EUROPEJSKIEJ AWANGARDY
od 10:00 Muzeum Miejskie Wrocławia
IRENEUSZ WALCZAK
LOADING, PLEASE WAIT
od 12:00 Galeria Arttrakt
JUREK KOZIERAS
MODELKA MONETA ASAMBLAŻE
17:00 Klub 4 Regionalnej Bazy
Logistycznej

2 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » »

FESTIWAL MOCNYCH BRZMIEŃ
16:00 Zamek Krzyżacki w Świeciu

SPEKTAKLE » » »
CRAZY GOD
19:00 Teatr Polski we Wrocławiu

TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
premiera 21:30 Teatr Dramatyczny,
Wałbrzych

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej

WYCIECZKI » » »
KOTLINA KŁODZKA
informacje 604 94 89 81 AnnaTour
BRZEZINKA ŚREDZKA – LEŚNICA
8:20 Kasy, Dw. Główny PKP
SOBóTKA – ZAMEK GóRKA
9:40 Poczekalnia Dworca PKS

3 LIPCA NIEDZIELA
SPEKTAKLE » » »

CRAZY GOD
19:00 Teatr Polski we Wrocławiu

KONCERTY » » »
ZAPOMNIANE MIASTO: 
ZBIGNIEW PILCH
21:00 Dawny Dworzec Kolejki
Wąskotorowej, pl. Staszica 2A
KATARZYNA MARIA NOWAK 
I RYSZARD ŻAROWSKI
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
HOLGER GEHRING
Wieczory Organowe
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej
SONGS FROM YESTERDAY
XX. WIECZORY W ARSENALE
20:00 Arsenał Mikołajski

SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI



DLA DZIECI » » »
GRZEGORZ POLAK
SIENKIEWICZ W DISNEYLANDZIE
11:00 Ossolineum

8 LIPCA PIąTEK
KONCERTY » » »

SLOT ART FESTIVAL SZTUKA ŻYCIA
od 15:00 Lubiąż k/Wrocławia
DUO TEMPERAMENTO
18:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
MAGDALENA CZWOJDA
& PIOTR RESTKA RESTECKI
20:00 Hotel Zamek na Skale,
Trzebieszowice 151
HARFA I SMYCZKI
XX. WIECZORY W ARSENALE
20:00 Arsenał Mikołajski

SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska
KRZYSZTOF M. BEDNARSKI
GRAVITY. TYMOTEUSZOWI
KARPOWICZOWI Opro wa dza nie ku -
ra tor skie, wstęp wol ny
18:00 Galeria Awangarda BWA

SPOTKANIA » » »
DNI I NOCE KRZYWEJ WIEŻY
10:00 Ząbkowice Śląskie - Rynek

9 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » »

SLOT ART FESTIVAL SZTUKA ŻYCIA
od 15:00 Lubiąż k/Wrocławia
KONCERT GWIAZD
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
KONCERT THE TACTOPERS
19:30 PPM Zajezdnia

2005-2016
od 10:00 Panorma Racławicka

SPOTKANIA » » »
KRZYSZTOF PEŁECH 
wykład i prezentacja multimedialna
20:00 MDSM Krzyżowa 7

DLA DZIECI » » »
WAKACJE W MUZEUM
10:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

6 LIPCA ŚRODA
KONCERTY » » »

SLOT ART FESTIVAL SZTUKA ŻYCIA
od 15:00 Lubiąż k/Wrocławia
FLET I OBóJ W ROLACH GŁóWNYCH
XX. WIECZORY W ARSENALE
20:00 Arsenał Mikołajski
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

WYSTAWY » » »
KRZYSZTOF M. BEDNARSKI
UBI SUNT ? / GDZIE ONI SĄ?
od 12:00 Galeria Art Main Station by mia

DLA DZIECI » » »
FABRYKA ZABAWEK
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

7 LIPCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

SLOT ART FESTIVAL SZTUKA ŻYCIA
od 15:00 Lubiąż k/Wrocławia
BA CE WICZ – BO RO DIN – BRAHMS
XX. WIECZORY W ARSENALE
20:00 Arsenał Mikołajski

LUTNISTA DOSKONAŁY
20:00 Refektarz Ossolineum

NEW BAROQUE, 
PIAZZOLLA AND MORE...
XX. WIECZORY W ARSENALE
20:00 Arsenał Mikołajski

SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska

WYSTAWA » » »
DARIUSZ SZMAJDA-GECK
IDOLE I BAŁWANY
17:00 Klub Muzyki i Literatury
EVKA WHALEY-MAYD
POGODOWE ŚWIATY
18:00 Macondo

SPOTKANIA » » »
DNI I NOCE KRZYWEJ WIEŻY
10:00 Ząbkowice Śląskie - Rynek

WYCIECZKI » » »
DOMASZCZYN – ZAKRZóW
9:10 Przyst. 914, Galeria Dominikańska

10 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ZAPOMNIANE MIASTO: 
TOMASZ HAJDA
18:00 ul. 3 maja 13D, Wrocław
MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KONCERT FINAŁOWY
XX. WIECZORY W ARSENALE
19:00 Arsenał Mikołajski
IRENEUSZ WYRWA
Wieczory Organowe
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej

SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska

Gema Moneo
Autentyczne Flamenco z Andaluzji

17 LIPCA 2016, GODZ. 1900

„Rodowód”
Koncert Flamenco

Gema Moneo
Taniec

Joaquin Marin "El Quini"
piew

Jesus Agarrado "El Guardia"
Gitara

Manuel Jimenez Cortes "Bartolo"
Palmas (rytm)

W ramach VII edycji
Festiwalu Arte flamenco

www.arteflamenco.eu

estiwaF
W ra

lu Arestiwa
mach VII edycjiW ra

mencolate flu Ar
mach VII edycji

menco
mach VII edycji

estiwaF lu Arestiwa mencolate flu Ar menco



SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska

WYCIECZKI » » »
WIELKA SOWA 
6:30 Kasy, Dw. Główny PKP

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

18 LIPCA PONIEDZIAŁEK
SPOTKANIA » » »

ZYGMUNT SZKURŁATOWSKI
wieczór autorski
18:00 Salonik Trzech Muz

19 LIPCA WTOREK
DLA DZIECI » » »

WAKACJE W MUZEUM
10:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

21 LIPCA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » »

ZAGUBIONA AUTOSTRADA
20:00 NFM, Sala Główna KGHM
CEZARY JURKIEWICZ20:00 BauBar
GRZEGORZ POLAK RZUT KOSTKą
PRZEZ POLSKIE DZIEJE
11:00 Ossolineum

WYSTAWY » » »
CAMERA OBSCURA
Po warsz ta to wa wy sta wa Po wia to -
we go Sto wa rzy sze nia na rzecz Osób
Nie peł no spraw nych
16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

WYSTAWY » » »
WYSTAWA MALARSTWA SENIORóW
16:00 Fundacja Siwy Dym
WOJEWóDZKI PRZEGLąD
ZESPOŁóW ARTYSTYCZNYCH KGW
13:00 Stadion Wiejski, Stolec

WYCIECZKI » » »
SADOWICE WROCŁAWSKIE –
ROMNóW – GAŁóW – SAMOWTóR 
10:00 Kasy, Dw. Główny PKP

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

12 LIPCA WTOREK
WYSTAWY » » »

OLA SZULIMOWSKA
& PAWEŁ MARCINEK: BRAK MI SŁóW
18:00 Galeria Entropia

DLA DZIECI » » »
WAKACJE W MUZEUM
10:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

14 LIPCA CZWARTEK
DLA DZIECI » » »

TERESA SOKóŁ
CIEKAWOSTKI OSSOLIŃSKIE
11:00 Ossolineum

15 LIPCA PIąTEK
KONCERTY » » »

CHóR W OPERZE BAROKOWEJ
19:00 Oratorium Marianum

SPEKTAKLE » » »
TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska

WYCIECZKI » » »
POGRANICZE WIELKOPOLSKI
informacje 604 94 89 81 AnnaTour

16 LIPCA SOBOTY
SPEKTAKLE » » »

TOSCA GIACOMO PUCCINI
premiera 20:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » »
SUBIEKTYWNY ATLAS PTAKóW
spacer ornitologiczny 
9:00 Centrum Sztuki WRO

WYCIECZKI » » »
ZABYTKI ŻAGANIA 
info i zapisy: 609 941 775 - BOT
Podróznik
PęGóW – OBORNIKI ŚLąSKIE
8:30 Kasy Dw. Gł. PKP

17 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ORGANOSTRADA
11:00 Oratorium Marianum
14:30, 18:00, 21:00 Kolegiata św. Krzyża 
i św. Barłomieja
16:30 Kościół św. Marcina
ZAPOMNIANE MIASTO: 
MICHAŁ LASOTA
18:00 ul. Waleriana Łukasińskiego 3
ZESPóŁ VRATCH
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
GEMA MONEO
Autentyczne Flamenco z Andaluzji
19:00 Synagoga pod Białym Bocianem
IRENA WISEŁKA-CIEŚLAR
Wieczory Organowe
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej

ma rzec – wrze sień 2016



22 LIPCA PIąTEK
WYSTAWY » » »

HONORATA & RAFAŁ WERSZLER
SPLOTY-PRZEPLOTY
18:00 Galeria Tkacka na Jatkach

WYCIECZKI » » »
LIGOTA PIęKNA
9:00 Dw. PKP Nadodrze

23 LIPCA SOBOTA
KONCERTY » » »

SINGING EUROPE
18:00 Stadion Miejski we Wrocławiu

SPEKTAKLE » » »
ZAGUBIONA AUTOSTRADA
20:00 NFM, Sala Główna KGHM
MIęDZY ŁóŻKAMI
20:30 Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski

SPOTKANIA » » »
XVI ŚWIęTO PAPIERU
w rytmie flamenco!
10:00-18:00 Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach-Zdroju
WARSZTATY WOKALNE TNG
Laboratorium Śpiewu i Mowy

24 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ZAPOMNIANE MIASTO: 
POLISH CELLO QUARTET
18:00 Pałac Leipzigerów, ul. Wierzbowa 15
NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św.
Bartłomieja

GUNTER KENNEL
Wieczory Organowe
19:00 Ewangelicki Kościół Opatrzności
Bożej

SPOTKANIA » » »
XVI ŚWIęTO PAPIERU
w rytmie flamenco!
10:00-18:00 Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach-Zdroju

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

WYCIECZKI » » »
DŁU GO Łę KA – PAW ŁO WICE 
9:15 Przyst. 914, Galeria Dominikańska

25 LIPCA PONIEDZIAŁEK
SPOTKANIA » » »

MALOWANE SPOTKANIA
INTEGRACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury

26 LIPCA WTOREK
DLA DZIECI » » »

GABINET NATURALIóW
PREPARATY W SŁOJACH
10:00 Muzeum Architektury

27 LIPCA ŚRODA
DLA DZIECI » » »

GABINET MINERALOGICZNY
SKAMIELINY
10:00 Muzeum Architektury

28 LIPCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

CASTLE PARTY FESTIWAL
Zamek Bolków

WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE

2 lip ca
KO TLi NA KłODz KA

– Ob ni że nie No wej ru dy 
15-17 lip ca

POGrANiCzE WiEL KO POL SKi
i woj. ku jaw sko -po mor skie go – TO rUń

24-28 sierp nia
WO JE WÓDz TWO LU BEL SKiE

– po gra ni cze Pol ski Wschod niej 
Re zer wa cja – an na To ur
Biu ro Prze wod nic kie an na Zwiech
tel. 604 94 89 81,
przewodnik@annatour.pl

Na wy ciecz ki zA PrA SzAM mi ło śni ków tu -
ry sty ki kra jo wej – pa sjo na tów hi sto rii sztu -
ki, ar chi tek tu ry, po szu ku ją cych ta jem nic
prze szło ści, śla dów ży cia ro dów szla chec -
kich, oso by cie ka we no wych, nie zna nych
miejsc, otwar te na kon takt z przy ro dą, tych,
któ rzy lu bią po zna wać Pol skę.

Pro fe sjo nal ne pro wa dze nie.
Bo ga ty, in ter dy scy pli nar ny pro gram.

Sta ła gru pa, otwar ta na no wych
uczest ni ków!

WrO CłAW z PrzE WOD Ni KiEM
w ra mach cy klu:
re wi ta li za cja prze strze ni miej skiej
na przy kła dzie wy bra nych ze spo łów
ar chi tek to nicz nych

in for ma cje tel. 604 94 89 81

TOXYDOLL 19:00 Macondo
DLA DZIECI » » »

GA BI NET 
AR TE FAK TóW HI STO RYCZ NYCH
PRA DAW NE NA CZY NIA I RZEź BY
10:00 Muzeum Architektury
GRZEGORZ POLAK O WęDRóWKACH
KSIąŻEK PO BIBLIOTECE
11:00 Ossolineum

29 LIPCA PIąTEK
SPEKTAKLE » » »

RIVER OF FUNDAMENT
17:00 NFM, Sala Główna KGHM

KONCERTY » » »
SINGING EUROPE
18:00 Kościół św. Magdaleny

WYSTAWY » » »
REMIGIUSZ KONIECKO
KONSTRUKCJE W PRZESTRZENI 
17:00 Galeria PhotoZona



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne
Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa,
Gra ży na Mi gnie wicz
ad res ko re spon dencyj ny:
Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007,
50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny:
Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
in ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
druk: Dru kar nia Print

Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da -
rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek -
stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez
Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

adresy do kalendarium Co Jest Grane

Arsenał Mikołajski - Muzeum Militariów ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław
BauBar świdnicka 12/16, Wrocław
Centrum Kultury MUzA Armii Krajowej 1, Lubin
Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej ul. Kazimierza Wielkiego 29 Wrocław
Fundacja Siwy Dym Jagiellończyka 8c, Wrocław
Galeria Art Main Station by mia Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105, Wrocław
Galeria Arttrakt Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław
Galeria Awangarda BWA ul. Wita Stwosza 32, Wrocław
Galeria Entropia ul. rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Tkacka na Jatkach Stare Jatki 19/24, Wrocław
Galeria Photozona DCiK rynek-ratusz 24, Wrocław
Gminny Ośrodek Kultury ul. Wiejska 23, Długołęka
impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Klub 4 regionalnej Bazy Logistycznej ul. Pretficza 24, Wrocław
Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury Pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja pl. Kościelny, Wrocław
Kościół św. Magdaleny ul. Szewska 10, Wrocław
Kościół św. Marcina ul. św. Marcina 67-68, Wrocław
Laboratorium śpiewu i Mowy Krakowska 100, Wrocław
Macondo ul. Pomorska 19, Wrocław
Manana Cafe św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Młodzieżowy Dom Spotkań Modzieży (MDSM) Krzyżowa 7
Modra rzeka Nowa Morawa 15, Stronie śląskie
Muzeum Architektury ul. Benedyktyńska 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu ul. Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac Królewski ul. Kazimierza Wielkiego 35, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, Duszniki-zdrój
Muzeum Współczesne Wrocław PL. STrzEGOMSKi 2A, Wrocław
Muzeum ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. ignacego łukasiewicza 4, Kłodzko
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Swidnicka 35, Wrocław
Oratorium Marianum pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
PPM zajezdnia Legnicka 65, Wrocław
Panorama racławicka ul. Purkyniego 11, Wrocław
Park Staszica ul. Pomorska, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł ul. Wystawowa 1, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. zawalna 7, Wrocław
Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski ul. Karkonoska 14, Karpacz
Synagoga pod Białym Bocianem Pawła Włodkowica, 7, Wrocław
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Polski we Wrocławiu ul. zapolskiej 3, Wrocław
W tonacji serca ul. Ptasia 32, Wrocław
WCTD – Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka Kuźnicza 29a, Wrocław
zamek Bolków ul. Bolka, Bolków
zamek Krzyżacki w świeciu zamkowa 1, świecie

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MiESiąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 90.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 320.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.  600.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż ną
od Wy daw cy usłu gę Go ogle ana ly tics

reklama@cojestgrane.pl

REKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.

REKlaMa MOdUŁOWa:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto



Dni i No ce Krzy wej Wie ży
8-9 lipca 2016

Plan ty zam ko we, Ząb ko wi ce Ślą skie
Noc ne Zwie dza nie Krzy wej Wie ży i Zam ku – 9:00-24:00 | pią tek i so bo ta
We so łe Mia stecz ko – 10:00-2:00 | pią tek | 10:00-1:00 | so bo ta
Ga stro no mia – 10:00-2:00 | pią tek | 10:00-1:00 | so bo ta
Na wie dzo ny dom (za mek) – 12:00-1:00 | pią tek i so bo ta
KONCERTY PiąTEK: Bob One i Bas Taj pan (18:30), Wan da i Ban da (20:10), Kom bii (21:30)
dys ko te ka Pod Gwiaz da mi 23:00-1:00
KON CER TY SOBOTa: początek 18:30. Black Per fu me, Ja mal (20:00), Va rius Manx i Ka sia
Stan kie wicz (21:30). Za miast dys ko te ki wystąpi du et Kal wi & Re mi w di sco Ro bot Show

Oprócz głów nych atrak cji ja ki mi bę dą kon cer ty, w ca łym mie ście bę dą od by wa ły
się róż ne dzia ła nia kul tu ral ne oraz spor to we. Na ząb ko wic kim ryn ku sta nie Mi ni
Bo isko, na któ rym dzie ci i mło dzież bę dą mo gły wziąć udział w kon kur sach
spraw no ścio wych, pił kar skich to rach prze szkód czy spraw dzić pręd kość swo je -
go strza łu. Tuż obok bo iska bę dą od by wać się po ka zy Fre esty le Fo ot ball (pią tek),
czy li sztucz ki pił kar skie w wy ko na niu Da wi da Krzy żow skie go. W tym sa mym
cza sie na ul. świę te go Woj cie cha (pod Krzy wą Wie żą) bę dzie dzia łać sta no wi sko
Mi ni Na uko wiec (pią tek i so bo ta) gdzie na warsz ta tach na uko wych zo ba czy my
jak wy twa rza się su chy lód, bań ki my dla ne oraz ma gię cie kłe go azo tu. Tuż obok
sta no wi ska che micz ne go naj młod si uczest ni cy im pre zy bę dą mo gli zbu do wać
ro bo ta pod czas in te rak tyw nych warsz ta tów z Pla ne tą ro bo tów (pią tek i so bo -
ta). Obok fon tan ny przy ra tu szu po wsta nie sta no wi sko, na któ rym od bę dzie
się Hap pe ning Pla stycz ny Pan na Krzy wa Wie ża (pią tek). Na ul. św. Woj cie cha
sta nie ścian ka Wspi nacz ko wa (pią tek i so bo ta).
Na plan tach zam ko wych, oprócz wiel kiej sce ny, po wsta nie rów nież raj dla naj -
młod szych – We so łe Mia stecz ko (dwa dni). Bę dą oczy wi ście stra ga ny Fast Fo -
od oraz sta no wi ska do gier i za baw. 
W dru gim dniu im pre zy oprócz dzia łań, któ re trwa ją od piąt ku za pra sza my rów -
nież na Baj ko lan dię, czy li wę drów kę po mie ście dzie ci ze Sto wa rzy sze niem Ani -
ma to rów Kul tu ry. Pod czas niej bę dą oni pre zen to wać krót kie for my te atral ne
w oko li cach Par ku Sy bi ra ków. O godz. 11:00 roz pocz nie się wy ciecz ka śla da mi
Nar ren tur mu pro wa dzo na przez Je rze go Or ga ni ścia ka. O godz. 15:00 za pra sza -
my Pań stwa na wspól ny ta niec – Bel gij kę (przy pie rzei). Tuż obok fon tan ny bę -
dą pro wa dzo ne dzia ła nia pla stycz ne pn. Ko lo ry Na sze go Mia sta. W ryn ku po -
wsta nie Ulicz ka zdro wia, gdzie każ dy bę dzie mógł spraw dzić swój po ziom cu kru,
zmie rzyć ci śnie nie oraz sko rzy stać z rad die te ty ka.

DLA DZIECI » » »
GA BI NET AR TE FAK TóW 
HI STO RYCZ NYCH MUMIE EGIPSKIE
10:00 Muzeum Architektury

30 LIPCA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »

RIVER OF FUNDAMENT
17:00 NFM, Sala Główna KGHM

WYSTAWY » » »
KRZYSZTOF M. BEDNARSKI
GRAVITY. TYMOTEUSZOWI
KARPOWICZOWI Opro wa dza nie ku -
ra tor skie, wstęp wol ny
18:00 Galeria Awangarda BWA

WYCIECZKI » » »
PIECHOWICE – JELENIA GóRA
7:00 Kasy, Dworzec Główny PKP
WOJ NóW – BISKUPIN
9:35 Kliniki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

31 LIPCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

WYCIECZKI » » »
SZKLARSKA PORęBA
7:00 Kasy, Dworzec Główny PKP




